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LE.SE.RS HE.LP OM BLAD 
TE. VE.RSPRE.I 

Souder afwisseling werk ons lesers voort om nuwe inte
kenare vir die O.B.-blad te werf. Die een week ontvang ons 
minder name, die ander week weer meer. maar die wer
wingswerk gaan voortdurend aan. Enersyds gaan ons hart
like dank uit na die lesers wat bulle beywer om ons blad 
te versprei en andersyds doen ons steeds 'n beroep op kom
mandos en lede van die O.B. om nuwe lesers en steeds meer 
nuwe lesers te werf. 

Hierdie week het ons weer 
vier nuwe intekenare ontvang. 
Mnr. D. P. de Lange van Na
boomspruit, het een gereelde in
tekenaar gewerf; mnr. F. Gerber 
van Naboomspruit, een vir ses 
maande; en mnr. George Gibson 
van Naboomspruit, een van ses 
maande. ,Republikein" van 
Stellenbosch, het gesorg vir een 
nuwe Ieser vir drie maande. 

Hierdie lesers het gehelp om 
die boodskap van die Ossewa
brandwag af te !ewer. Baic dan
kie. 

Weet u nie van 'n vriend of 
buurman wat graag die O.B.
blad sal wil lees nie? Werf hom 
as Ieser of laat Die O.B. vir .>n 
proeftydperk aan hom gestultr 
word. 

STATEBOND TOT HEGTER 
EENHEID SAAMGESNOER 

Met hetrekking tot konstitusionele ontwikkelinge in die Britse 
Statehond en die hetekenis daarvan vir Suid-Afrika, skryf mnr. J, A. Smith, 
die waarnemende Ieier van die Ossewahrandwag, soos volg: 

Dat Suid-Afrika ook 'n hoer gesag as Haar Majesteit se Regering 
in 1949 gekry het, word nou met die troonsbestyging van die jong Britse 
Koningin, Elizabeth die Tweede beklemtoon. .Die Koningin is nie ·slegs 
'n integrale deel van die Regering van Suid-Mrika as koninkryk nie, maar 
staan ook in 'n hoer hoedanigheid as ,Hoof van die Statebond," waartoe 
sy dan ook deur Brittanje geproklameer is, in 'n ander soewereine verband 
tot Suid-Afrika. Daat•die gesag word haar verleen deur die ,gesaghehbende 
besluit" van die Statebondskonferensie - die een van 1949 wat 'n repu
hliek ook onder daardie ,Hoof" stel. Behalwe dat Elizabeth die Tweede 
Koningin van elkeen van die Stateb ondslande af sonderlik is, is sy ,Hoof" 
van sowel die Koninkryke van Suid-Afrika en Brittanje as die Repuhliek 
In die. 

Dit is misleidend en vals om 
te bewcer dat die erkenning van 
die koning (nou die koningin) 
tot Hoof van die Statebond ,geen 
konstltusionele betekenis" of 
implikasie het nie. Sonder meer 
is dit voldoende om te verwys 
daarna dat die besluite van die 
Statebondskonferensie, as bin
dend deur a! die lede van die 
Statebond beskou word, selfs tot 
so 'n mate dat die besluit i.s. die 
,Hoof van die Statebond" deur 
die Statcbondskonferensie ver
vertolk en deur ons Eerste Mi-

Statuut van Westminster, wat 
ook 'n wet van die Unie is. 
Hierdie wysiging word deur so
wei die Britse regering as die 
huidige S.A. regering aanvaar 
volgens dr. Malan omdat die 
,deklarasie van die Statuut van 
Westminster vervang word deur 
hierdie nuwe gesaghebbende de
klarasie." Ek haal hierbo aan 
uit Die Burger van 9 Februarie: 
,Splinternuwe Titel vir Eliza
beth II." 

iBINDENDE INSTELLING 
nister aanvaar word as 'n wysi- ~ Brittanje het die nuwe Konin
ging van die Aanhef van die gin p<:!r proklamasie aangekon-

dig is ,Hoof van die Britse 
Statebond." Suid-Afrika het nie, 
maar het, deur sy Eerste Minis
ter, die besluit van die State
bondkonferensie aanvaar as 'n 
wysiging van die Aanhef van die 
Statuut van Westminster deur 
daardie status aan die Koning 
(in) van Engeland te verleen. 
Die Malan-regering erken der
halwe daardie Statebondshoof. 

MOET HANDE DIEP.ER IN DIE 
SAK STEEK VIR BRITTAN.JE 

Die Statebondkonferensie bet 
in werklikheid 'n instelling ge
word met bindende besluite, dus 
'n liggaam met aksie. Genoemde 
konferensie bet 'n werklike vorm 
aangeneem van 'n Iiggaam vir 
onderlinge en medeseggenskap 
oor en aangaande betrekkinge 
tussen die Iedestate. Deur so·wel 
sy lidmaatskap daarvan as sy 
eerste minister se aanvaarding 
van die besluite van die Konfe
rensie van 1949 erken Suid-Afri
ka weersydse verpligtinge en 
gebondenheid wat by inderdaad 
in praktyk toepas. 

Suid-Afrika, soos Engeland, 
Kanada, ens., bet 'n integrale 
deel van 'n erl,ende eenheid ge
word naamlik die Statebond wat 
berus op: 

. Mnr. N.C. Ha~enga, Minister van Finan- HAVE.NGA OOR OFFE.RS 
s1es, bet v.erlede week 111 'n toespraak op Porter-
ville, waar hy saam met die Eerste Minister, dr. W AT G E. VE.R G SAL W 0 RD 
D. F. Malan, opgetree het, weer heklemtoon dat 
dit die Regering se beleid is ,om die sterlinggehied in die huMige ernstige krisis te help." 
Sedert sy terugkeer verlede maand van die Empire-konferensie in Londen, wat hy saam met di.e 
ander ministers van finansies van die koninkryke en kolonies van die Britse Statebond en Ryk 
bygewoon het, en waarop die Britse Chancellor of the Exchequer verduidelik bet dat Brittanje 
hankrot is, het mnr. Havenga van elke geleentheid gebruik gemaak om die volk van Suid-Afrika 
te waarsku dat hy in sy .eersvolgende hegrotings rede swaar laste gaan aankondig ter wille van 
hulpverlening aan Brittanje. . .. 

•In H h t p te 'll kl d t t Klaarblykhk om ontevreden- ~ wee ten nouste sal raak - net 
lt r. avenga e op or rv1 e ver aar a groo h 'd d' h .. 1 d t d't k d' 

1 . e1 oor 1e oer ewens uur e soos 1 oo 1e ge dsake van 
offers van ons geverg sal word en dat ons ons hande dieper wat mnr Havenga ·n die voor- d'e pro · · 1 k T 
in d• k 1 t t k D' · S ·d Af ik · 1 1 v1ns1es sa raa . rouens, 

1e sa ~a moe. s ee • Ie een mame~ wa~r?p m - r ~ uitsig std in aangenamer ka- die blad berig, dat mnr. Haven-
kan help IS om mv~ere te beperk. Die 1\li~ster .he~ gese nale af te ld skryf Die Burger: ga reeds reelings getref het om 
dat wanneer by ,die skroef moet aandraai en die mvoer .Dit is bekend dat die regering die Administrateurs in Kaapstad 
beperk," by dit sal kan d~en s.on~er d~t di~ volk te veel ;n verhoging oorweeg van die tc ontmoet vir samesprekings 
behoefte hoef te ly, want die Ume IS vol mgevoerde goedere. duurtet~slag van persone wat oor di~ provinsiale begrotings. 

Die tweede manier waarop Suid-Afrika kan help is om in dicns van die staat en die Mnr. Havenga se begrotingsbe
die Britse reserwes te help opbou deur meer van die Unie spoorwee staan." Die blad ver- leid sal die geldsake van die 
se goudproduksie aan Brittanje af te staan in ruil \-ir goe- tel voorts dat mnr. Havenga 'n hele land affekte~r. 
dere. 1\lnr. Havenga bet aangekondig dat die Regering belangrike aankondiging gaan <Vervolg op bladsy 4 kolom 2) 
besluit bet om dit te doen. Die Unie sal deel van sy goud· do~n in sy begrotingsrede oor 

(1) Lidmaatskap deur vrywil
lige toetre<le. 

(2) Gesamentlike beraadsla.
ging, optrede en onderneming, 
politick, finansieel en militer ter
wille van die Statebond as soda
rug. 

(S) Die erkenning deur elkeen 
van dieselfde Koning(in). 

(4) Die aanvaarding van 'n 
ondeelbare Hoof as Statebonds
hoof. 

(5) Die aanvaarding van die 
,deklarasie" van die Konfe
rensie wat so 'n eenheidshoof 
daarstel as ,gesaghebbend" en 
bindend. In die geval van sowel 
Suid-Afrika as Engeland sonder 
voorafgaande raadpleging of toe
stemming van die volk of die 
parlement. 

(Vervolg op bladsy 6 kolom 1) 

reserwe teen sterling aan Brittanje verkoop, en die sterling die duurtetoeslag van persone 
dan gebruik om in Brittanje te koop wat die land nodig in private werkkringe. 
het. Hy bet verduidelik dat dit rue sal beteken dat goud 
aan Brittanje gegee of geleen word nie. In ruil daarvoor 
sal die Unie goedere ontvang. 

ewatter sin bet 'n beleid wat 
enersyds die Iewensduurte ver
meerder deur belastingverlio
ging; en anders en andersyds 
die verlioogde belastings uitbe
taal aan vermeerdere duurte
toeslae? Of sal die verboogde be
lastings baie meer bedra as die 
vermeerderde duurtetoeslae? 
Bes moontlik. 

VRYHEIDSDAG 

e Dit sal net beteken dat di~ En dan slaan Die Burger die 
nasionale regering 'n ,British"- oorlogstrommel. Die blad skryf: 
beleid volg; dat Suid-Afrika ,Die belangrikste rede vir 
uitsluitlik duur Britse artikels swnardel' belasting sou dan 
moet koop; en dat die invoere wees dat die land veel meer aan 
uit ander lander so-te-se stop- sy verdedigingsmag sal moet 
gesit sal word. I uitgee om hom in 'n toestnnd 
SWAARDER BELASTINGS van gereedheld te bring vir die 

Na aanleiding van mnr. Ha
V<:!nga se toespraak skryf die 
Nasionale Party se koerant, Die 
Burger: 

,Die aanstaande begrotingsre
de van die minister van finan
sies g~e gaandewcg meer blyke 
van sy belangrikheid. Dit is 
mnr. Havenga se voorneme om 
die rede op 26 Maart te !ewer. 
Hy h<:!t al ~ kenne gegee dat 
daar aansienlike veranderinge 
van belasting kan wees deur 
meer as eenmaal t~ praat van 
die moontlikheid dat die belas
tingbetaler sy hand dieper in sy 
sak sal moet s~ek." 

derde wereldoorlog." 

HULP VIR BRITTE 

Voorts crken die blad: ,Die 
begrotingsrede kan ook belang
rik wees omrede van di~ minis
ter se verwagte verklaring oor 
die uitwerking van Suid-Afrika 
se voornem<:! om die Britse pond 
te help beskerm. Dit kan op 
twee maniere g<:!voel word, na 
die minister gese het, naamlik 
enigsins verskerpte invoerbe
heer om die land se aankope 
uit die buit~land in tc kort en 
'n toesegging van• meer goud 
aan Brittanje teen die lewering 
van goeder~." 

e In die tydperk 1m mnr. Ha
venga se begrotingsrede sal elke 
Afrikaner se beursie vir hom 
vertel wat die regering se loja
liteit ann Brittanje vir hom kos. 

HELE LAND 

Die Cape Argus skryf dat die 
spoorwegbegroting wat mnr. 
Sauer, minister van verv~r. op 
21 Februarie sou gelewer het, 
nou eers na 26 Maart wanneer 
mnr. Hav~nga die hoofbegroting 
indien gelewer sal word. En wei 
omdat die beleid wat in die hoof
begroting aangekondig sal word 
die geldsak<:! van die S.A. Spoor-

WORD GEVIER 1 OP 

SATER D A G, 1 MAAR T, 1952 
OP DIE PLAAS VAN 

Mnr. J, Duminy, Loevenstein, Bellville. 

Draai uit op die hoek van Voortrekker- en Lincolnweg (die pad 
na die Sonskyn-tehuis). Hier, sowel as by die eerste padbrug op 
die nuwe Nasionale Pad uit Kaapstad na die Noorde sal wagte 

die pad na die terrein aanwys. 

SPREKERS: 

Mnr. J. A. SMITH (Waarn. Leier) 

Dr. F. D. du T . VAN ZYL (Kaaplandse Leier) 

• Gesellige verkeer van 6-uur tot S·uur nm. 

• Bring Bekers ''ir Koffie saam. 

e A llerhande Lekkemye sal verkoop word. 

• Voorgesk rewe Program begin om 8-uur nm. 

Kom seker en bring u V riende saam ! 
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BLADSY TWEE DIE O.B., WOENSDAG, 27 FEBRUARIE 1952. 

DIE O.B., WOENSDAG, 27 FEBRUARIE 1952. 

MAG ONS SWYG ? 
In die jongste tye gcniet die beleid wat Die O.B. volg 

beclwat aandag in kringe binne sowel as buite die Ossewa
brandwag. Dit mag derbalwe nuttig wees om in bierdie 
kolommc 'n paar aanmerkings daaroor te maak. 

Die Ossewabrandwag is gebore tydens die simboliese 
Ossewa-trek in 1938, toe die republikeinse ideaal van ons 
volk so volkome besit geneem bet van die buidige Afrikaner
geslag dat die republikeinse geesdrif tot ongekende hoogtc
punte gc::styg bet. Daardie jaar was dan ook lereg beskryf 
as 'n Wonderjaar omdat daarin die wonderlike republikeinse 
ontwaking van ons volk plaasgevind bet. 

HET POLITIEKE PAR'I'Y NIE VERTROU NU~ 

Dui~rnde Afrikaners bet egter destyds gevoel dat die 
bekoorlike nyheidsideaal beslis nie uitsluitlik toevertrou 
mag word, vir in-;tandbouding en ven,·esenliking, aan 'n 
politirke party nie, wat nie aileen 'n uitheemse Brit"e erfenis 
is nl(', maar wat bowendien onderhewig is aan opportunistie~e 
beleld.,wis elinge ooreenkomstig die else van eiebelang. 

Uit bierdie gcvocl is die Ossewabrandwag gebore om tc 
dicn as die Volksbcwcging van die ontwaakte Afrikanerdom. 
Dit sou terselfdertyd 'n beginselbeweging wees om bestemde 
idenlc na te strecf. Dit sou die taak van die O.B. WC<'S om 
die rcpublikcinse ideaal te verteenwoordig, te beskerm, te 
troetel en te \'erwesenlik nadat hy dit bevrug het met die 
bistoriese en·aring van die Afrikanervolk. Die roeping van 
die O.B. is by sy geboorte bepaal en dit verg van hom om met 
die bcrciking van meer en meer volwassenheid nader en 
nadcr aan sy roepingvervulling te kom. 

TOT LAAGTI<;PUNT GEDAAL 

Na. tien jaar het dit ondubbelsinnig geblyk dat die volk 
NC gevoel in 1938 reg was om nie die republikeinse ideaal aan 
'n llOlitieke party - selfs nie aan 'n nasionale politieke party 
- toe te vertrou nle. · 

Sedert die nasionale politleke party in 1948 aan bewind 
gekom bet, bet <lie republikanlsme tot ongekende laagtepunte 
in ons vaderland gedaal. 

In 1949 bet die Ecrste Minister, dr. D. F. Malan, op die 
Londense Empire-konferensie die aftakeling van republika
nisme ingelui. Hy bet naamlik uit Londen teruggekeer met 
die splinternuwe .,rcpublikeinse" ideaal van 'n republiek 
binnekant die Britse Statebond, wat die Britse konneksie sou 
handhanf en wat die Britse Koning of Koningin as Hoof van 
die Statebond (en as sodanig ook van die republiek) sou aan
vaar en erken. 

E~IPffiE Sl'~ VRUGTE WORD RYP 

Sedert 1949 het die lede van die Nasionale rcgering 'n 
reeks Empire-konfercnsies bygewoon oor politick, oorlog, 

• ekonomiese sake, finansics, vervocr, ens. Op elke konferensie 
is Suid-Afrika ten ;1nnsien van die onderwerp waaroor die 
konfercnsie gegaan het, vaster en vaster gewoel, nie aileen 
in die Britse Statebond nie, maar ook in die Britse Empire. 
En die Stntebond en die Empire is op bulle beurt hegter en 
hegtcr saarngesnoer deurdat hy 'n aaneengeslote ccnheid op 
meer en meer gebiede geword bet. 

Die aaklige waarheid is dat Suid-Afrika hom sedert 
1918 nic Iosser en losser gewikkel bet van die Britse State
bond nic, maar intcendeel hom op die Empire-konferensics 
vaster en vaster gebind bet nie allecn aan die Statebond nic 
maar ook aan die Empire. 

En nou begin die vrugte \1ln die Empire-konferensies 
ryp word. 

E~IPIRE-KONFERI<;NSIE BEPAAL DIE BELEID 

Sommer vroeg in 1952 mocs Said-Afrika beleef hocdat 
die nasionale rcgering die Britsc Kroonprinses proklameer 
tot Elizabeth die tweede van Suid-Afrika. En tot oormnnt 
van ramp moes verneem word dat hierdie proklamering van 
die Koningin 'n bewys van Suid-Afrika se selfstandigheid is! 

En in uih·oering van die oorlogsbeleid wat hom in die 
gebeim opgele Is deur die Empire-koolerensles wat mnr. F. 
C. Erasmus, minbter van \Crdediging b~·gewoon bet, en 
wat by aanvaar het, bet die regering reeds vanjaar die 
eerste stappe ht die rigtlng van militere diensplig gedoen; en 
bowendien bet die r~ering ook aangekondig dat die oor
logsultgawes wat by ooreenkomstig sy oorlogsbeleid moes 
aangegaan bet, en waarvoor die belastingbetalers sal moet 
OI><lok reusngtlg groot gaan wees. 

Voorts verneem ons op die buidige oomblik die jerimlades 
,·an mnr. N. 0. Ha.venga, die minister van finansle~. oor 
Brittanje se bankrotskap sowel as sy neerdrukkende aan
kondigings oor die offers waartoe op die jongste Empire
konferensie ~luit is en wat die volk van Suid-Afrika sal 
moet bring om Brittanje die moeder-kon.inkryk van die Brltse 
Statehood, te red. 

Al hierdio dinge geskied met die jaloerse goedkeuring van 
die parlement~re opposisiepartye want bulle is openlik pro
Brits. 

rv~·~ di;F o~·~- ~p 'Jj;"'Ese/1 
Die Lell'c is soos ·,. Trein l~~e~~-- ~ybra~dJ! "'"'''" Ekmwmicse Idees 

Ek hct In die jongste tyd ge- (7) ,.Sou dlt ons, in hierdie 
lccntheld gehad om die kon- waarlik nie bcter as my Ieser onsckerc wcreld waarin ons 
tlnuitcit, met betrckking tot dl~ kan kies nle. Icc!, nlc bctaal om wcg tc breek 
erflikc Brltsc monargie sowel Hier volg die brief met die ngt van nl die gevestigde ekono
as die verkosc leicrskap van dl~> vrae: micse idt•cs nle en om 'n groot 
rcpubllkeinse Osscwabrandwag, .,As 'n mens nou eenmanl nie ontwlkkcllngsprogram, gcbaseer 
gade tc slaan. En dit het my 'n dokter in die ekonomie Is nlc op nuwe ckonomiese Idee, in te 
getrcf dat h<Y'wcl die dood van dan is jy mos en bly jy maar 'n voer nle? Dan salons land mos 
dl~ konlng en dl<' bedanklng leek. Ek hoop dus dat jy, my vyftlg jnar vooruit wees as die 
van die O.B.-leier baie ver van gcagte vricnd Sybrand, 'n dol<ter t'konomlesc ineenstorting van 
mekaar verwyder is, daar tog in die ekonomle is sodnt jy jou die wOrcld kom. 
'n g~>meenskapllke beginscl ten cenvoudige Ieser kan lnllg, Om- <B> .,Adv. Oswald Plrow het 
nansien van die opvolging In dat -ek so gretlg is om tnllgtJng cenmaal ercns verklaar: Lecf 
nlbt'l gevallc gegeld het. te kry stet ek die volgcnde vrac rewoluslonE!r en handel rewo-

By die dood van die Koning in die vaste vcrtroue dnt lcmand luslonOr! Is dit nle slegs re
ls uitgcrocp: Die Koning Is wat bale van die saak Wt'rt die woluslon~re optrcdc op ckono-
dood, Lank lew.- die Konlngln! antwoordc daarop sal gnc." mlese gebied wat ons land vir 
En by die b<-danking van die die blanke bevolking kan red 
O.B.-Ieier Is aangckondlg: Die Kui/;(•ns Piep Agt(•r nle? 
Icier het bcdank, die ondcrl~icr .,As jy my nic kan help nic, Hen en H a an sal nou Icier wecs! kon crkende deskundiges, soos 

Die bctckcnls is enersyds dat bv. die geleerdc professore in 
Hl'laas, ek is nlc 'n doktcr in die monargle voortgaan ~>n an- die ckonomie ann die universi-

dcrsyds dat die republlkcinse die ckonomie nie. My Ieser het tdtt• van ons land dan nie hul 
Osscwabrandwag voortgaan - derhalwe by die vcrkccrde dcur lig In die ekonomiesc duisternls 
ongeag pcrsonc. Die !ewe - kom annklop. Maar wlc wcet, laat skyn, sodat ons !eke ook 
lnslultrndc die Britsc monargi'! miskicn klop hy hnrd genoeg so- kan s len nie? Ons sock l!g 

di Af I dat die regte deur tog oopgaan. <'n e. r ltaanse Ossewabrand- maar on:; tas nog altyd rond In My Ieser vra: wag ...... Is soos 'n trein. Hy die duisternls. Ons !eke kan 
wag vir nlcmand nlc. Hy gaan <l> ,Soos die hanc kraal en dnrcm cenvoudige taal verstaan. 
voort. die henne kekkel so piep die Lnat die deskundiges derhalwe 

En dll Is die le!l wat die l:uikens. Alma! sO <leesdae agter nssebllcf prant." 
twec mrcrgcnoemde gcbcurte- minister Klasie Havenga ann 
nlsse op treffende wysp vir ons dat dit In belang is van die 
gelccr het. Unlc om aan 11lrrllng vas tr 

, 8(•/as .Uy l\i(• Vir 
E·ngcland" 

Ecn van my lcscrs uit Beau
fort-\Vcs h"'t ann my g~skryf 
om 'n aantal vrac te stel wat hy 
graag deur die crkcnde ckono
mlcse deskundigcs van ons lart41 
bt'antwoord wil hO. Ek sal net 
so bly wecs soos my I'!Ser as die 
dcskundiges hulll! op dh! terrein 
wil waag wat dcur my Ieser se 
vrac gcdek word. ' Mlskien sal 
cen of me-.:r van hullc dit tog 
docn. Maar dan moct bulle dit 
asscblicf gou dol•n want my 
Ieser sc vrae het tc doen met 
aktuel~> sake. 

My Ieser en ck hct nogal ge
mt'cnskaplikc eicnskappe. Net 
11oos hy is ck ook maar 'n ecn
voudlge k~r"l wnt in die hoop 
moPt !ewe dnt die langkoppc 
die kwellcnde vrae moet beant
woord. My Ieser tcken sy naam 
(wat vir publikasle ~docl is> 
soos volg: .,Bclas My Nic 
Swaarder Om Engeland Te Red 
Nle." As ek vir my 'n naam 
kan kie~. wat my gevoelens op 
die oomblik ultdruk, dan sal ck 

(Vervolg van vorige kol.) 
sende aanvaarding en erken
niog nn die Britsisme? Van
"elfsprekend net die Os ewa~ 
brandnag - die organi-.asic 
nat juis In 1938 ge~tig is om 
die repoblikanisme in stand te 
hou wann<"cr dit deur die na..
"ionale polltieke partye laat 
vaar word. 

Dcrbalwe bepaal die O.B. se 
republikcinsc taak en die ge
beurtcnisse met betrekking 
tot die misk<>nning van die re
publikcinsc idcaal wat in die 
afgelope jare en rnaande 
plaasgevind het, self die be
leid wat Die O.B. verplig is 
om te volg. 

DIE GEWETE 

hou. Maar is dlt waar? En 
as dit waar Is wll ek graag 
weet waarom dit waar Is. 
• <2> , Sou dit nlc betcr wces 

om 'n eie muntstelsel in tc stcl 
en terug tc gaan na die goud
standaard op 'n \'Oordcllgt• 
valuta-basis nlc? 

(3> ,.In plans van soos tans 
nan sterling vas te klccf , en 
slegs met Brittanjc tc:. wil han
del dryt, sou dlt nlc beter wces 
om handel tc drywe met clke 
land nie (in sy clc geldstdsel> ; 
en om net sovccl in die betrok
kc land tc bcstec as wat by by 
ons koop nie? 

(4) .,En sou dit nie vir ons 
voordelig wces om sclfs nan 
die betrokke Iande kredlet tc 
gee vir aankope by ons nie, tot
dat ons weer iets van hullc tc 
koop vind? 

(5) ,.Moet die regcring nie 
voorkeur gee aan noodsnnldlkc 
staatsaankopc In die bultt'land 
nie? En slt'gs as danr dnn nog 
'n balans oor is kan die groot
handelanrs mos pcrmittc ont
vang vir private invoere. 

(6) .,Hoc kry Argt'ntinl•• dit 
reg om soveel gdd In omloop 
te bring en boonop nog vir al 
sy buitclandsc aankopc tc bc
taal? En tog is ons sterling
geld byna niks werd daar nie. 

/(li•iu Said(•, Jlaar Groot 
Beginsel 

Op die twaalfde Desember 
verlcde jaar het ek aan die 
hnnd gedocn dat die Kaapland
se motor-rcglstrasieletter .,C' 
'n Afrikaansc maat .,K" kry. 
Ek hct gcvra waarom Kaap
landl<e motors dan alma! 
Engels-ccntalig op die paale 
moet verskyn. 

Voortganndc bet ek geskryf: 
,\\'ann~r die letter .,C' die 
ecrste letter op die nommer
plaot van 'n motor is, Is dit 'n 
aandulding dat die bctrokke 
motor 'n voertuig van dil! 
, Cape Province" is. \Vaarom 
mng Afrikaners dan nie die 
letter "K" op hul nommerplate 
laat nnnbring om te toon dat 
hulle motor In Kaapland - en nie .. 
in die ,.Cape Province" ge
registrecr Is nie?" 

Ek hct gevra of die nasionale 
regering of die nasionale ad
minlstrntcur van Kaapland dan 
nie kan toesien dat Afrikaans 
tot sy reg kom op die nommer
plate van Kaapland se motors 
nie? Ek het bowendien die 
hoop u1tgcspreck dot die sakie 
gou-gou reggemaak sal word. 

Sover ck weet is daar egter 
tot op datum nog niks aan die 
aaak gcdoen nie. Dit Is uiters 
onbcvrcdlgend. Ek neem glad 

<Vcrvolg op bladsy 3 kolom 5J 

DIE ROllEHTSON KO!UIUANDO 
vier 

VR Y II E IDS FEES 
o1> VHYDAG, 29 FEBIUJAIUE van 7 nm., op 

YINKJUVIEH (di!>itrik RobertHon) 
diP pia,,, '"n mnr J> • .J. Dl' PU~~SIS. 

BRAAl\'1 EIS. \'Rt rGTE. E'\.S. S \L 
,\ANGERIJJ) \VORD. 

SPRE/(ERS : 
Mnr. J. A. S:\IITH 

Behalwe Die O.B. is daar (\Vaarnf'nwndc Leier \an die O.B.) 
vandag In die hele land geen 
dagbtad '?f weekbtad of ty,d- Jur. W. R. LAUBSCHER 
r.krlf, klem of groot, wat die (Voorli~tinusoHisier) 
republlkanlsme bepleit nie, en 

DIE OSSEWABR..\~DWAG BLY ALLEE.~ OOR wat onbeneesd die aftakeling O.B.-ledc vnn die omliggende kommnndo's van 
..... b 

1 
::e:n!,:~nnlng daanan kriti· Ill ~107'-JTAGU. BO'\. ~lEV AI E. \VORCESTER en 

nte I~ <lan ?or om beswaar a~n te teken tnn die toe- Die o.B. is die rcpublikeinse COl Dl'\.1 wo11l h.nllik uilgcnooi. 
nemende mtskennmg van die repubhkanisme en die aanwa-,- gewete van die Afrikanervolk. 

!\lag bierdie .,tem ,an die ge- I • Kom S(•ker En llring U J-'rif'nde Saam. ! • 
wete ook stU gemaak word! J,i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ( Vervolg in volgende kolom.) 
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TSJfGGifSf. GfWfTf 
HfT. ONTWAAK 

I{WAAD OMDAT O.B. 

Toe die Tsjeggo-Slowake in 1945, op aanheveling van die Engels
man Attlee en die president van Am erika, Harry Truman, drie miljoen 
Duit~crs uit die Sudetenland verd rywe het, het bulle enige duisende 
Duitsers moes terughou omdat die D uitsers sleutelmanne was in die Tsjeg
gie~~ nywerhede en mynbedryf. Sonder die Duitser s sou die masjiene van 
die fahricke en die myne nie gewer k het nie. 

S'!dcrt maandc is die Tsjeggc 
bale vrlcndelik teelioor bulle 
Dultsc buurmanne en werk
maats. Die Duitsers kan son
der om moeilikh~id te onder
vind 'n burger ·van die land 
word en daarby maak dit nie 
saak of die Duitser vroeer 'n 
lid van Hitler se party of 'n 
S.S.-man was nie. Ja die 
Tsjegg" gaan so ver dat hulle 
die Duitsc taal wat hulle so 
baic haat weer toelaat. 

Dit is nlc aileen die onseker
b'!id en banghcid van die poli
tleke toestand nic; hulle het ge
wetenswroegin~r oor hulle skurk
agtige dade t~noor die Duit
sers. Die nag van die 8ste op 
die 9de Mel 1945 sal vir ewig 
'n skandevlek in die g~skiedenis 
van Tsjeggo-Slowakye bly. 

In die nag bet d3e Tsjeggc 
20,000 Duitsers, meesal onskul
dige vrout'n-. en kinders in hul 
woning<~ in Prang vermoor. Op 
9 1\lei b et bulle 'n baseJug in 
Pruag op die Duitsers uitgevo!'r 
en nog 10,000 op gruwelike ma
nlt>re vt>rmoor. 

WEIER VER\'OLGING 

Die oorwinnaars bet dil' 
&kandvlek van die Tsjegge tot 
'n groter t<kandvlek van die 
\V('ster<~e beskawing gemaak to(' 
bulle bl'sluit bet dat geeneen 
van tlle misdad'g.ers by 'n g''
rt'g!lbof anngekla mag word nic. 

Die klein man, die besigbeids
man, die arbcider, die ampte
naar in Praag, Brunn, Budweis 
Pilsen en Aussig si~n al 'n lang 
tyd dat die kommunistiese staat 
onverstannbaar 'n ekonomiese 
katastrofe tegemoet gaan. 

Hullc r~>kcn dat 'n tyd sal 
aanbreek wanneer Wes- en Oos
Duitsland weer een Duitsland 
sal wees. En bulle w~et dat 
'n vcrenigdc Duitsland nie ai
leen sy Iande wat vrocer aan 
hom bchoort het sal terug ~Is 
nie, maar ook rekenskap sal vra 
vir die berowing en vermoring 
van sy mense. 
llonderddo:<~ende Tsjegge wat 

in die wonings en boise van 
Duits!'rS woon, duisende van 
fnbrikante en besigheidsmannl' 
wat fnbri!'ke en besigheidsplrk
ke ''an die verdryfde Duits!'rs 
vir hull!' g!'neem bet, verkeer 
vandng onder gewetenswroe
glng. 

VREES 

Hullc sock nou aile moontlike 
middcls om te bewys dat bulle 
nie aan d~e moord op die Duit
sers deelg~Jneem het nie. Hullc 
sock na bcwysmiddels dat bulle 
nie die Duitsers beroof hct nic. 

In buill' nngs vra bulle nou 
die Duits(' buurmanne en WE'rk
mnat'! om nan bulle asseblief 
'n getoigskrif te gee dnt bulle 
nie nan clle moord en rowery 
dE'elgene<>m bet nie. 

Die Duitsers weet dat die 
grootste m~rderheid van die 
applikante moordenaars. en ro
wers is, daarom weier bulle 
prlnsipieel om lets skrifteliks 
te g~e. 

TSJEGGE KLA AAN 

Die In Duitsland-lewendc na
sionalc Tsjegge het deur hullc 
hoofman, Vladimir P ekelsky, 
wat ~en van die ondertekenaars 

Vir ons Duitsers is die daad 
van die Slowake hartverblydcnd, 
daar ons sien dat daar tog nog 
mense in die wereld is wat, of
skc<>n hull~ nie tot die Gcr-

van die Prchala-Lodgmann- maanse rasse behoort nie, vir 
oorcenkoms is, •n verklarlng die reg van die Duitsers veg. 
aan d:e Duitse, Amerikaanse en Maar ons wag gespanne op 

c:~:~:::~~:1 ~ ~~+-~:~~:JF¥:~~~ 
Engelsc pers uitgereik. In di" I rcgshof bring - of sa~ bulle 

kl 1 b k ld" h 11 d' ond1•r drok van Amer.ka en 
ver ar n~ es u Ig u c IC ' Engeland die nnnklag in diE' 
Demokrattese Party van Benes . dj' 1 t d 'l 
~n die Kommuniste as moorde- smpperman •e an VE'r wyn 
naars en rowers; bulle se: 

,1!1 dit demokraties orq on
'>kuld:ge mense in die bed te 
vermoor ? of op die strate men!>t' 
met paraffien te begiet en te 
Yerbrand? 

,Is dit demokraties om bon
dcrdduiscnde nasionale mcnse 
in dl" tronk te stop en hulle 
dan op onmenslike wyse te ver
moor? 

.,1'1 die Briinn-Pohrlitzer
dood..,rn..·us waarby oor 'n atstand 
Yan US myl 20,000 Duitse vroue, 
kindl'r'l en ou mense Yermoor 
is, dt'mokraties? 

,,Die verskoning van die 
Bcncs-party dat dit alles in 'n 
tyd van rewolusie gebeur hct is 
nie stcckhoudend nie, aangesicn 
dit allcs na die maand Mei 1945 
gcbcur hct. In die tyd was vir 
Tsjcggo-Slowakye die oorlog so
wei as di<> rewolusie verby. 

,.Vandag nog klink die bitsige 
rede::; van Benes, dr. Ripka, 
Zcnkl, Stransky en Iede van die 
,Raad van die vrye C.S. R~pu
bliE'k' in ons ore. Nie dat ai
leen honderdduisende Duitscrs 
vcrmoor is nic, daar is ool< 
honderdduisende nasion a 1 e 
Tsjeggc, SlowaRe en Hongare 
' n ons land vermoor. 

,En Amerika wat voorgce die 
mOJ:dcr van ,demokrasie' te 
wees, laat die moordenaars na 
Amerlka kom waar bulle as 
vrye burgers toegelaat word om 
teen die ,skyn-demokrasi~' en 
fasciste te hits. 

.,:\lag ons asseblief vra of 
.\.mcrika, demokrasie be~>tialiteit 
en moord een en dieselfde 1:. ?" 

PERS SWYG 

So ver die nasionale Tsjegge. 
Die Amcrikaanse en Engclsc 
p<'rsverteenwoordigers was so 
skaam dat bulle nie ecn vraag 
gcstcl het nie. En in die Ame
rikaanse en Engelse kO"!rantc 
het niks oor die moedige vcr
klaring van die nasional~ 

Tsjcggc verskyn nie. 
1\Ianr d;e nasionale Slowal'e 

gnan VE'rder as die Tsjeggc. 
Die lder van die nasionale 
Slowake, die vroeere Staats
minlster dr. Ferdinand Duri 
cansky, het by die V.V.O. 'rr 
klagte ingedien teen all~ sedcrt 
1946 regerende ministers en 
volksleiers van Tsjegg~>-Siowa

kye weens hul deelname aan 
die verdrywing en berowing van 
die Duits'!rs. 

Sy aanklng is gegrond op die 
:Seurenbergwette van krimiuele 
misdade teen die men~olikheld 
en skending van eenvoudiger 
meuseregte. 

:\IOORDENAAR LOSGELAAT 

In Miineben in Duitsland 
waarheen duisende Benes-d~mo
krate (die Tsjcgge noem bulle 
Benes-hord~s) gevlug het toe 
die kommuniste die regering In 
Praag oorgeneem hct, hct die 
Duitsers 'n markante gcval van 
demokrasie beleef. 'n Duitsc 
vrou uit die Sudetenland her ken 
op die straat die moordenaar van 
haar baba. Sy rO"!p 'n Duitse 
polisicsersant en laat die man 
arresteer. By die polisiestasle 
erken die man, Frantlsek 
Kroupa, dat hy d:t gedoen het. 
Hy vertel dat hy, die kind uit 
die kinderwa geneem het en 
boog In die lug g~slingcr hct. 
Die kind het op die betonstraat 
geval en sy kop het ultmekaar 
gespat. 

Nndut by sy verklaring nfge
lt'l bet verskyn 'n Ameriknanse 
offi<,ler en eis d ie ont.,lag van 
die man. Die Duitse offi'ller 
weit>r maar moet op die bevl'l 
van die Amer:kaanse kommis
snris vir Beiere die man vry 
!ant en daar mag geen nanking 
teen d ie moordennar gemaal' 
word nie. 

Tee-Aand 
Die maandelikse gesellige tee

sand van O.B.-lede in die Kaap
se Sklereiland wat, in afwlsse
ling, by lede van die verskillcn
:lc betrokke kommandos gcbou 
word, hct verlede Vrydagaand 
plaasgevind aan die huis van 
mev. M. Erasmus in Tiervlcl. 
Hecrlikc geregte is aangebied 
Die appeltert het vera! byval 
gevlnd. Elkeen het 'n klein be
draggle gestort en sodoendc Is 
£1 lOs. ingesamel. 

Die volgende bycenkoms vind 
plaas op Vrydagaand 14 Maart, 
om 8 nm. aan die buis van mtv. 
S. S. Harris, Markstraat 51, 
Tiervlei. 

Dr. Malan Weer 
Kandidaat 

Die Eerste Minister, dr. D. F. 
Malan, bet verlede week op 'n 
vergadecing op Porterville, in 
sy kiesafdeling verklaar dat 
daar binne veertien of vyftlcn 
maande weer 'n algemone ver
kiesing sal we-es. Hy dink nlc 

NOG BESTAAN 
Die Vaderland is die enigste l<oerant wat redaksionele 

kommentaar gelewer bet oor die bedanking van dr. J. F. J . 
van Rensburg as Ieier van die Ossewabrandwag. Die blad 
het van die geleentheid gebruil{ gemaak om 'n bitsige aanvaJ 
t e doeo op die Ossewabrandn=-ag. 

Oenskynlik b et die blad be
doe! om dr. Van Rensburg in 
beskerming te neem. lndien 
dit die geval is sal dr. \'an 
Rensburg wnarskynlik geneig 
wees om uit te roep: Bt•wnnr my 
van my vrlende. Want die blud 
gee dr. Van Rensburg 'n taai 
dwarsklap deor te verklnar dat 
by (dr. Van Rensburg) ,ingesien 
bet" dat ,die o.n. 'n kri<,i~ver
skynsel was" wnt ,noodwendig 
.fl~Oes verdwyn ml't tlie opklaring 
van daardie krisis" wat ber<>ik 
is met die stembu.,-oorwinning 
in 1948 en die snmesm!'lting 
van die B.N.P. E'n die A.P. in 
1951. Dit is in Ieder g~vnl nic die 
redes wat dr. Van Rensburg 
vir sy bedanl<ing aangegec hct 
ni". 

Die blad vcrk)aar dat dr. Van 
Rensburg se bedanking as sou 
hy ,die stryd gewonne gegcc 
het met die -ekstremistiesc kliek 
van die Ossewabrandwag." Die 
blad bedule voorts dat die ,ver
gelding" van die ekstremist~> 
daarin sal bestaan ,.dat ct'n vnn 
die heethoofde nou self die lci
sels moet oorneem." Ten slotte 
se die blad dab hy graag wil 
slcn wle daartoe in staat is. 

1\IOET VERDW~ 

Dit is nie die eerste keer dat 
Die Vaderland vyandskap teen 
die Ossewabrandwag opcnbaar 
ni~>. Op die jongste Lacrtrek 
van die O.B. in November 1950 
bet dr. Jan Steyn, dcstyds 'n 

Miljoeners al 
Skaarser 

Brittanje het verkdc jaar 10 
miljoeners armer geword lui 'r. 
verslag van die ontvangcr van 
lnkomste. 

Volgens die vcr~lag was daar 
verled'! jaar slegs 39 ,.amptt'liltc" 
miljoeners in vcrgelyking mel 
40 die vorige jaar. 

Nadat die ontvang<>r van in
komste met die rykcs klaar is, is 
daar slegs 60 J)':'rsone in Brit
tanjc wat meer as £6,000 per 
jaar verdien. 

Die meestc persone verdien 
vanaf £5 tot £10 }>"r Wl'ck, lui 
die verklaring. Oor die 9,000,000 
val in hierdie groep. 

In Suid-Afrika, waar die indc
ling van die ontvanger van in
komste nie boer as £30,000 gaan 
nlc, was daar verledn jaar 62 
wat as miljoeners kan dcurgaan. 
Drle jaar gelede was danr 51. 

\'Olksraadslid van die Afrika
nerparty, die gewilllgheld van 
sy party om te ,verdwyn" aan
gekondig. Hy h~t die O.B. aan
geraai om ook tc verdwyn, om
dat, volgens hom, ,.die inhoud 
wat die O.B. aan die republi
keinsc ideaal wil gee" nl~ rede 
genoeg is vir sy voortbestaan 
nie. Die Vaderland het hom 
gebaas om in 'n hoofartikel di-e 
advies aan te bcveel wat dr. 
Stcyn, heeltemal ongcvraagd, 
aangebied b-et. ' 

In die lig van voorgaande 
blyk dit dat Die Vaderland se 
grief teen die O.B. is dat hy nie, 
soos die Afrikanerparty, v~r

dwyn het nic. Die pligsgl!troue 
vasberadenbeld van die O.B.
leiers om die voort~staan van 
die O.B. te verseker regverdig • 
darem regtig nie Die Vad~rland 
sc b;tsigheid nle. 

Maar die nuwe bckeerling is 
glo mos altyd geesdrlftig<?r oor 
die folterbank as die oue. 

Rusland ·se 
Duikbote 

Rusland se moderne dulkboot
vloot wat tussen drie- en vier
honderd tel, is 'n bron van groot 
besorgdheid vir die Amerikaan
se vloot en bet tot gcvolg dat 
dit op groot skaal op die vraag
stuk van duikbote konsentreer, 
het Admiraal William Fechteler, 
hoof van die Amerlkaansc vloot
operasies in Washington ver
klaar. 

SYBRAND 
' <Vervolg van bladsy 2 kolom 15) 

nie genoee met hlerdie onnodlge 
en, vir baie Afrikaners. ter
gende versuim nle. Dlt Is 'n 
klein sakic wat 'n groot begin
sel raak. Dit het maar net te 
doen met nommcrplate op die 
motors van een provinsie van 
die Unie. Maar dlt raak die be
langrike beginsel van die gelyke 
beregtiging van Afrikaners deur 
die land of die provinsie se 
owerheid.· 

Nog die regerini nog die pro
vin~ale owerbeid beboort op 
hom te laat wag wanneer die 
eer en die regte van die Afri
kaanse taal op die spcl Is. 

Asseblief, maak die ·sakie reg. 

Beter Tabak • maalc Betel' SigareHe 

mag wees 
Ill 

Kommando 
Said • Afrika se~ slgaret 

Die Tsjeggo-Slowakiese na
sionaliste wat onder die Ieiding 
van genernnl Prchala staan, bet 
met dil' leiers van die Sudeten
Dult'\E'rs 'n ooreenkoms getref 
wnarin uitdrokl"k beklemtoon 
word dat die verdrY'"ing van die 
Sudeten-Duitsers 'n onreg ~-

Dlt is die eerste keer dat die 
oorwinnaar met sy eie wetto 
wat hy net teen die ver slnne 
vyand woo gebruik gekonfron
teer word. 

dlt is te vroeg om te s6 dat as $ Die Vervaardigers van Kommando is die grootste ver· 
Piketberg hom weer as kan- ~ brwkers van Suid-Afrika se eerstegraadse tabak. 
dldaat wil he,, hy weer beskik-
baar sal wees ni~. 

Gl•3072 
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fAKIEF YIR OE.H.LASSIJISEERDF. 
ADVERTJ!:l\'81£8: 

Holaboodellke Kenn!ar~i:. 
(Verlowtng, htJWtllk, ceboorte. 

atertaeval, tn memoriam, celunen· 
atng, ena.) 1d. per woord; mtntmum 
211 per plAitnc. VoorultbctAalb:ullr. 

OFFERS VIR 
BRITTANJE 

<Vervolg van bladsy 1 kolom 4) 

Die Argus skryf: ,.M:nr. Ha
\'enga hct twec maatrccls be
kcndgcmaak wat hy wil tr~f om 
sterling te help. 

VRUGTE VAN EMPIRE
KONFERENSIE WORD RYP 

VIr berhallnga 2':i penent atalag. 

llalldclaadvertellllea: 
Eerate plaatnr 2d. per woord. VIr 

berhaltnp 2G peneot afala&. 

lntekenretd op ,.Die O.U." (ver
akyn weekllka): 12/6 per Jaar ot 
8/3 per 6 maande. Voorultbetaal
bu.r. Stuur advertenalegeld, beatel• 
llnga en lntekengeld na VOORSL!\0 
(EDal;j,) BEPJ:RK, Poabua Hll, 
KAAPbTAD . 

· 1\mUBELS 
l\IEVBELS. Beter Meubela teen bll 

llker pryae. BabawaentJiea, atootknrro 
tjlea, drlewlelc, llnoleuma, tnpyte, ena .. 
ook altyd In voorrand. Geen katnlo~:ua. 
Meld wanrln u bclangatel. - VISSEU· 
MEtJBELS, Lnnratrant 170, Kanp•tad: 

3/12/11 

RADIO 
wuw ES wun:, die Beroemde 

Radlo-tnsenleura, ~taalr .. u·, PIU'Ow, 
verlloop eo herstel Radlo'a en Eltktrl~e 
Toestelle. Gerectetretrde Elelltrialteita· 
aanne10era. Fooo t·84~. 

HORLOSIES EN BRILLE 
H . .J. ISTEl'N. De \ 'llllt,..atraat 17. 

Vueo, K .l',-VIr horiOO>Ita en briUe. 
Verlloop eo repar~r. Peraoonllke aan· 
d&i· 19/9/TK 

l\IEDISYNE 
GESONDUElD Ia u re1:1!1&tlse trrenls. 

Oortulg uael! deur ona bohandellngs te 
gebruilt en u kwaa.l te ontwortel. Skryr, 
lnllgttng gratia, lloPr1'~~nC't,mlddels, 
Posbua U71, .Johanneaburg. Bl/9/(9 

~lEER GOUD 

,Een is om die vaste bedreg 
aan goud wat Suid-Afrlka af
staan vir sterling-aankope te 
vergroot, t<:!n einde mecr by te 
dra tot die sterlinggebied se 
goudrcscrwcs. In 1950 was die 
bedrag £67,000,000 en In 1951 was 
dit £70,000,000. Mc'.!r goud om 
sterlingaankope te betaal sal 
noodwendig beteken minder 
aankopc uit Iande buiteknnt di<> 
stcrllnggcbied, en hicrdie felt is 
in ooreenstemming m"t die 
lwccde maatre~!l wat mnr. Ha
venga wil tref - om die lnvoere 
uit nie-st<>rling Iande te vermin
der. 

,.Dit sal beteken dat minder 
Amerikaan<,e tekstiehvare, mo
torb, trrkkPrs, koelkaste, draad
loosto~,b·!le en verdowingsmid
deh in~tet"oer mag word. Dit ~at 
ool< bcteken dat minder Kanu
de«e papi••r en minder Kanadc'-'t' 
en Skandinawiese bout ingevo••r 
mag word. En dit mag ook be
teken die vermindering van <1'1' 
petrol-invoer. 

T.)dens die dt!bat oor die wets
ontwup op die Rekening vir 
Spe!>iale Vrrdedigingstoeru!>ting 
bet mnr. N. C. Havenga, minis
ter van llnansies gese dat die 
spc-.iale tocru!iting wat vir die 
Unie se wt•ermag nodig is meer 
as £40,000,000 Jean kos. 

Die wet11ontwcrp wil 'n spc
sialc rekening instel waaruit be
taal kan word vir di~ groot 
krygstuigbestelllngs wat in 
Brittanje en die Verenigde 
State gepla.as is. 

SO GROOT 

1\!nr. Havenga het verwys na 
die troonr<!de en die aankondi
gings van die minister van ver
dedlging waarin die regcring sc 
oorlogsbeleid aangekondig word. 
Hy het gesc dat mlnist~r Eras
mus reeds spcsifieke inligting 
aan die parlement verstrek het 
oor die v~rblntenisse wat die 
Unic aangegaan het. Hierdie 
verbintenb"e is so groot dat 
daar nie in die g-ewone ver
cledigingsbegroting voorsiening 
voor gemMk kan word vir die 
ulteindelike uitgawes nie, bet 
hy ge!',{l, 

GESKOK 

d:e parlement n ie, maar d~ur 
die Empire-kontcrf'D!Iit~!l oor 
oorlog wat mnr. Era"muo;, die 
Un ie se minister van vcrdecli
ging, in Londen en in I<t•nin 
bygewoon bet; 

e Dat die volk vnn Suid
Alrika vandag nog n le weet 
watter oorlogsverpligtingo dit• 
nn'!ionale regering nnm~ns h ulll.l 

aanvnar bet n:~ boewel die 
Brib .. e StatdJOntl se oorlogsleiers 
prel'ie!'l wc:>t't n11ttt-r verpligtinge 
bulle opgt'l~ lwt; 

e Dat die Suid-Alrikaanse 
b(•lastingbl'tnlt>r'!l moet betanl 
vir maatrt'iH!I wnt deur 'n Em
pire-J,ontereno;ie getref is-nie 
deur die Suid-Afriknnnse parle
mcnt nie. 

- ---------------------- - --

T ien Jaar Gelede 
WERELD-OMWENTELING 
Op 18 Februarie 19!2 b et mnr. J. A. Smith in Die O.B. 

verklaar: .,'n Wereldomwente ling is aan die gang waarin 
die ou w e reldorde bes ig is om I>lek te maak , ·ir die nuwe. 
In hierdie omwenteling is die aanhangers van die oue met 
sy demokratiese r egerings en I>Olitieke partye in 'n doodstryd 
gewikkel met die voorstand«>rs van (lie nuwe. 

,,Die ou orde bet die gesag van «lie nasie misken, die 
karakter van die volk besoedt'l en (lie belangegebied van die 
nasie oopgestel as 'n jagve ld Yir die fortuin- en posisiesoeker, 
waarbinne enkelinge en partygroe}>e met m ekaar gewedywer 
bet in die insameling van persoonlil{e rykdom, mag en eer. 

Voor u aile hoo1• vnn ar.w~lna: lnal 
vaar en ~ nan die erl(llll onderwerp, 
akryf dan vir outaaa. aan nit: IIOJ:nt; · 
VROtJ, Posbus 7660, Jol~\nnt•l>nrJt. 

(Nr, 1)1/ 9 / ·19 

Hierdi<:> invoerbeperkings sal 
op hulle bcurt weer 'n invlocd 
uitoefen op daardie nywcrhedc 
en hand<.?lsondernemings wat die 
artikels verwerk of versprcl. 
Daar sal minder geld uitbetaal 
word aan lone en daar sal min
der vrag we<.?s vir die spoorwei' 
om te vervoer, vcrnaamlik van 
die soort wat hoi! vervocrtaric
we het." 

,.Die Ossewabrnndwag is ge-
Die parlement en dlo lnnd sal roepe om hi<:!rdie volksgebied 

gP.,kok wees wanneer die ge- weer vir die Boercvolk te her

h ••f tot 'n pad van cer. En 
v1mdng l'itnan die slagofters 
wat l!\ngq hierd:e pad ge
MWUwt'l ht't, aangetekcn as 
Jwlde t'n heldinne wat, deur 
dil.l offrrs wnt bulle in moeite 
en !<Wakheid gebring bet, ja, 
wat in sommige gevalle sells 
met ditl yF~t<"r van m:sdadig
btid g(•brandmerk was, ge
wor<l ltet die ligtende s terre 
na on'! \'r)·heid,.,toekoms wut 
ons ]JCrkeloos besiel 

GRYSHARE 
ORYSDARE, akllfers, ou voorkoms. 

onnOdig. Oortulg u aelf dtur OR\'S· 
IIAARWO~'DER, die jungate kunama· 
uae w~reldwonder, haar· en kopvel · 
voedlnaamlddel te aebrulk. Skadeloos. 
kleuratotvry, 5s. per boltel, seld met 
beatelllna.-noere,eneeemlddtl•, l'••~bo• 
U7:1, .Johannesburg. Dl/0/ 49 

ANTJGR\'S Kt;N-<'lATIOt: II\ \R. 
kopvelvoedlng. Htr>C· I rry•hare en 
ba&rd blnne een ma...nd tot na.tuurllke 
llleur. ot aeld terug. Geen kleorstot . 
6/11 per bottel, poavey, Kont4nt met 
beatelllng. Dn: ROER£\'ROl' , l'001bu• 
1661, .JobaADtt~blUg. FU/ 8150 

Be.oek ons Tak In die Wandel
can~. Groote Kerk-gebou, vir 
Radio's, Elektriese Toeetelle ~n 
Meubels. Skryf aan on• Pos
beatelllnpn.fdellnr, Phil 1\forl,el, 

Poabus 2'721, Ko.apetnd. 

Die Argus v~rklaar dat die rc
gering se belcid 'n hcle vcran
dcring ondergaan het. Tot on
lange nog hct die Nasional '! 
Party sc koerante geskryf dat 
Suid-Afrika nie vcrantwoordelik 
is vir die sterlingkrisis nie en 
dat dit ook g~cn offers van 
hom cis nie. Nou bcklcmtoon 
daardie selfde koerantc' Suid
Afrika se afhanklikheid van 
sterling. 

e Die Nasionale Party ~e koe
rante vertel boonop nan bulle 
lc:>sers dat die offers wat die 
volk van Suid-Afdka mot•t bring 
om Br;ttal\ie van bankrotskap 
f,n r<"d in belang van Suid- Afri
kn is! 

wone verdedigingsbegroting ln
gt•tlien word. Dit is nog ufge
slrn vun hlerdie rekenlng (wat 
nou bt'spreek word) vir Spe'linle 
to(•ru'lting. 

Bestellings is gcplaas en dit 
kan jarc duur voordat al die 
kry~;stuig ontvang is. Daar
voor moet cgter betaal word 
wann~r dit ontvang word en 
daarom begin spreker nou al 
om die geld daarvoor te kry. 

TERGEND 

Hoewel die land g~skok sal 
wecs, volgens dl,.. minister van 
finansies, oor die gewcldige 
groot bcdrae wat vir bcwapc
ning bctaal sal moct word, i" 
di-2 tergende wo.arhcid: 

e Dnt dil' naslonale regering 
se oorlogsbl'leld bepaal is - nh• 
deur <lie volk nit', ook nie deur 

, HULPVAARDIGE 
KLASIE" 

r~~!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!'''''''''''········---~ ........................ , .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i! 
Toe mnr. llnvengn, die Unie 

se mini..,tcr van fin nnsies, in 
Louden was, h <•t by getoon dat 
hy een van dje hulp\nardigste 
,·an dil' Statrbond ~oe ministers 

: : , i= 

II W.erf lntekenare op ~ 
==· I' g_ op Butler se konfrren.,ie was. 

DIE 0 B 1\let bierdie woorde spreek 
E1 

• • ~ die Londen«e l •'lnaneinl Times 
I : sy waardering \·ir mnr. Havenga 
I. Stuur asseblief die O.B. .aan (skryf naam en i . oat. 

NadAAMres in .. ~~.~~~.~~~~.~~.~........................................... I; sc ~on~::~~~~: ... pr~:.: ::C7s~:;:~e; 
Butler is die Brltse Chancellor 

AD RES 

* Bovermcldo nuwo Ieser het self ingeteken op Die O.B. 
* Ek laat Dlo O.B. op my rekening na bovermelde lescr 

stuur. 
<* Krnp ult wat nle van toepassing is nie.) 

Tydperk van intekening wanrvoor betaal word is 

. . . . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . en bed rag wat ingesluit 

word is £ .................. : .................. s ................... d. 

Handtekening t'n adres van afsender: 

I of the Exchequer. Sy konf<:!-
1 rensic is, m.a.w., Brittanje se 
: konfcrensie. · 
: Voorts vertcl die bind dat 
i mnr. Havenga s~ optr{'de heel! 
:i wat moed gcverg h<>t, vera! om 
!E twcc redes: ,Een Is dat daar 
i ~ onder Suid-Afrlknanse nnsiona:: 
IE listc sommig~ is wat sterk daar-
IE teen gekant is om cnlgo band 
j ~ met die sterllnggebled in stand 

1

: te hou. Die twe'.!dc is dat Suld
:1 Afrika self voor fin~nsii>lc 
li vraagstukke staan wat propor-
5 sloncel byna aan ons s'n gelyk 
! staan." : i e Dit is darem wanrllk by-

I
s, na middcrnag vir die Afrikaner
!! volk as 'n Brltse blad in Lond"n 
ii 'n nnslonale minister loof vir 
ii sy moed en hulpvaardlgheid om 
iE aldaar 'n onnasionale beleid te 

Intekengeld: 12/ G per jaar of 6/3 per balfjaar. ~ ~ aanvaar deur Brittanje • se be-
Voeg asseblief kommissie by J?lattelandse tjek. l ~ lang~ voor Sold-Afrika s'n te 

l:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,;;, .. ,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;H;,,,uuuu• ... ••......_. ................. , .. "_,,,·,! . plaas. 

win, en hct dus die eer om t<:
wees voorvcgter vir die nuwe. 
Dit is sy eervolle taak om di'! 
bondgenootskap tusscn die 
gcldmag en die partypolitieke 
mag, bygcstaan dcur sy pers, 
wat aang<:!groei het tot nnorga
niesc diktature wat tC<!r op die 
vcrdeeldheid, onkunde en ar
mocde van di<:! volk, te verbrcek. 

,Daarom word die A!rikancr
volk, gekonsolidecr onder Iei
ding van die Ossewabrandwng, 
nou hiermee opg~l'(){'p tot self
verdediging en oorwinning van 
die Afrikaansc Nasionaal-Chris
telike idee en tcr ~reiking van 
'n Boere-eenhcidstaat." 

BESTEl\11\IING 

Op 25 Februarie het Di•} O.B. 
in 'n hoofartikel geskryf: 

,'n Groot aantal Afril<ancrs 
sit vandag al in die regerlng 
se tronkc en interneringskamp~. 
en volgcns berigte in die pers 
groei hicrdic g~talle nog steeds 
aan. Waaraan hierdie mensn 
skuldig is, weet ons nlc en of 
hul skuld ooit voor die geregs
how,.. bewys sal word, wect ons 
ook nie. Wat ons wei weet Is 
dat bulle alma! Afrikaners Is 
wat met dieselfde vryhe!dsgee:; 
besi~l is as ons agter wie die 
ystergrendels nog nie toegc
slaan het nie. Hulle is een met 
ons in gC<!s en bloed; bulle 
staan op dicsclfde pad as ons
dic pad wat van die kruin vnn 
Slagtersnek af kronkel oor die 
beend<:!re van mannc, vroue en 
selfs kinders na 'n bestcmming 
wat bercik sal word so seker 
as wat die daeraad volg op die 
donker van di~ nag. 

Hierdie pnd, die vrybt'id~

pad van dio J\fr:knnerdom, io; 
in sy gang gestrem deur uit
landse dwlngt'lnndy wat ge
boop bet om denr m iddel vnn 
geweld en onder<lrukking 'n 
volk te beroof ,·an sy sif'l . 
Hoe groter die druk geword 
bet, en sells no. 'n drie;arigP 
uitdelgingsoorlog waarin die 
magte van , ·errnacl geopnar is 
met geweld en \'l'rnietig:ng, 
moes die Britse Empire f'rken 
dat by met aJ sy bel ~eo magte 
nie in staat WM om h ierdie 
gees oor d'c tydl)("rk ,·an 'n 
eeu uit te roel of stlfs te 
temper nie. \\'at by wrJ rrg
gekry bet, WO.'I om hierdil' 
lydensweg van 'n onderdrukte 
volk deur sy dwanJ' te ver-

p,\1) \'A.~ EER 

Hierdi-;: voorgangers op die 
pad van Ct'r het getoon, en in 
navolging van hulle toon die 
Afrikanerdom v a n d a g dat 
mcnsekrng nie In staat is om 
die g~s te vcrnietig wat deur 
God in die stof van sy skepping 
seblaas is nle. 

Deur 'u behandt'ling wat lig 
us tottering Vl'rtolk knn word, 
sal die n•gt'ring Rlt'gs help om 
hierdie ly<li111 '1Wl'g vir die Afri
kaner Wt'CI'et'ni'l te verhoog tot 
'n pad vun cer Wttt onkeerbaar 
lean word in sy nanJokl'kheid. 
Nif'mand ander .. a'i di~ «krywer 
nm 'n Eeu van Onreg 'lal beter 
beset hoe maklilt 'n galgbalk 
\·erht'f kan word tot 'n ereboog 
wanneer dnardie (:llg se !',}{ndu
wee val oor d~ pnd van 'u volk 
wnt in onlteerbar(' tlrnng voort
m:tr!..jt'er na sy vryhcid n:e. 

Britse Trou 
Verk/aar op 
Vryheidsdag 

Die Eerstc Minister, dr. D. F. 
Mnlnn, en sy ministers sal van
dng, 27 Fcbruarie - wanneer 
dulsencle Afrikaners die slag 
vnn Mnjubn hcrdcnk tot die 
Transvaalse republil{cine hul 
vryheld van die Britse Empire 
herwln het- voor die Koningin 
se Suld-Afrikaanse vcrteen
woordlger, Coewerneur-generaal 
Jansen, die volgende verklaring 
van trou ann die Britse vorstin 
aflc: 

.. Ek (hlcr volg die volle narun 
vnn d ie bctrokke min;ster) be
lowe en beken plegtig dat ek 
Haar :Majesteit, Koningin Eli
zabeth die Tweedt', goed en trou 
sal dlen In die amp van (bier 
volg die amp of portefeulje van 
die betrokke minister). 

·• 
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DIE O.B., WOENSDAG, 27 FEBRUARIE 1952. BLADSY VYF 

EERS VERENIGING 
DAN INLYWING 

-
- Die belangrike kwessie vir D uitse politick is die vereniging van 

Duitsland ,van Aachen tot by Beuthen, van die l'Uemel tot hy die Saar." 
Hiervan hang. die lewe en toekoms van die Duitse volk af. Die Duitsc 
volk voel dit. Sy teenstanders weet d~t. · Daarom dring die D uitse volk 
daarop aan, dat aile middels aangewend word om vereers 'n gedeeltelike 
verC'uiging teweE"g te bring tussen Wes- en 1\-tiddel-Duitsland soos dit selfs 
in Potsdam d~ur aile teenstanders plegtig bclowe is; en dat later, soos ook 
·dcur aile oonvhmaars helowc, die grense vasgcstel word waar dit O}> 1 
Januaric 1938 was. Hierdie grense is dem· die Vier 1\looudhede-ooreen
koms van 5 Junie 1945 as die enige wettige grense van Duitsland vasgestel. 

Aile vyandc van Duitsland is 
daarop ult om die verdcling tot 
'n blywcndc toestand te maak, 
wat op die mC'cs docltrcffende 
mn'nicr kan gcskicd deur middel 
van ,.inlywing" van \Ves-Duits
land by \Yes-Europa en Oos
Duitsland by Oos-Europa. Hier
dic .,oplosslng'' bet die .,voor
dccl" dat Angelsakse en Russc 
die wcrcldhccr.;kappy onder me
kanr vcrdecl, soos dit die doe! 
van invlocdrykt: kringe in Wa
shington, Londcn en Moskou Is. 

Die leuse waaronder hierdie 
,inlywlng" plaasvind, om sodocn
de Duitsland en daarmee Euro
pa blywcnd in twee te verdecl, is 
ver~nlging van Europa dcur 
mlddel van die Schumann-plan 
en Europa-leer, waarby die 
draadtrekkcrs gocd wcet dat 
hierdic ,.Vercnigdc Europa" by 
die Elbc-rivicr eindig en selfs 
net 'n dccl van die Angclsaksiesc 
,Atlanticse Verbond" kan en 
mag wees, soos hoogs offisicel in 
die slotbcrig oor die Truman/ 
Churchill-bcsprcking gcse word. 

Met die oog op die korruptc 
Duitse pcrs wat dcur gcldbedra<', 
wat d'c miljoenc raak, omgekoop 
is deur die bescttingsmagte en 
bulle satcllietrcgering te Bonn, 
bet die Duitse volk so tc sc gcen 
moontlikheid om sy gevoclcns en 
sy wil te uit nie, aangesien die 
Hacha-regering te Bonn gcstig 
is met die doc! om die ,.!nlywing'' 
van Duitsland - ckonomies, po
litick en militcr - te verwescn
lik. 

BLYWE~DE SKEURING 

g~gaan het, sou die aanbod deur 
Grotwobl gemaak eenvoudig met 
die opskrif .,propaganda-maneu
ver" van die hand gewys word. 
Selfs die parlement kon 'n slim
mer plan uitgcdink het as om 

Deur 
dr. Otto Strasser 

vir die V.V.O. tc vra dat bulle 
moct ondersoek instel of die 
moontlikhede in Oos- en Wes
Duitsland bestaan vir vry ver
kiesings. \Vie is gedien deur 
sulke deklamatoriese, tydro
wende middels? Die Wes-Duitse 
vertcenwoordigers bet die een
mallge kans gehad om in Parys 
voor die V.V.O. die verteenwoor
digendc Duitse 'stand punt te be
pleit. In plaas daarvan bet die 
V.V.O.-afgevaardigdes g e h o or 
wut bulle reeds van die Ame
rikaners gehoor hct en die 
Wcs-Duitse afgevaardigdcs bet 
vcrtoon soos goed afgcrigtc 
marionette ... " 

EERS DUITSE EENHEID 

Nadat .,Der Spiegel" , op hicr
::lie wyse Bonn se groot skuld 
vasgestel bet, bet die artlkel die 
:;rondslag vir 'n goeie Duitse 
buitelandse politick aangestip 
waaruit ons aanhaal: 

,Dit kan eers Duit.,Jund st• 
taak wees om 'n veorenigde Eu-

Onder hicrdie omstandighede :opa. te skep as die ,Europes<' 
is dit 'n nasionalc daad as die ~ntegrasie' ophou om Duitse v('r
dapper en onafhanklike week- .leling te waarborg en 'n hereni
blad ,Der Spiegel" in die uit- -;ing son<ler oorlog onmoontlik 
gawe van 2 Jgn. 1952 'n artikel te maak. Volgcns Adenaucr is 
deur Jens Daniel druk wat on- Nu-Seeland vir Engeland nadcr 
der die opskrif ,Vaarwel aan die as die Vasteland van Europa 
Broers in die Ooste" die hele ,om rcdcs, wat ons alma! ver
kwessic in al sy tragcdic behan- staan.' Maar hy kan nle vcr
del en op onoortreflik logiese en >taan dat vir ons Oos-Duitsland 
duidclike wyse daarop wys hoe nader Is as die origc Europa 
die Schumann-plan en die Euro- waar ruimtcpanick en onmag 
pa-lecr tot blywende skeuring In heers. I s di'.l Franse en Ameri
Duitsland moct en sal lei. In ltancrs verantwoordclik vir Duit
dic nrtil<el beet dit: se eenheid; of die Duitscrs? ... 

,Vermoedclik sal \Vcs-Duits
lnnd onder Adenaucr 'n volge
lingstaut van Amcrika word, on
dcrskei van die Oos-Duitse Sa
tellictstnat hoofsaaklik daardeur 
dat mens snags sonder vrees vir 
politieke polisie l<an gaan slaap 
• . . Onverklaarbaar dat rege
rlng en parlcment nagclaat bet 
om te vcrduidelik hoekom vry 
verkicsings juis knegting vir die 
hclc Duitsland sou beteken ... 
Dit Is 'n bcskamende felt dat 'n 
ernstige diskussie omtrent die 
Dultse hereniging nie in die ver
kose volksverteenwoordiging, die 
parlcment, maar in die pcrs 
plaasgevind bet . . . Die felt dat 
vandag in \Ves-Duitsland (en 
Oos-Duitsland ?) die mcning 
beers, Bonn stel gcen belang in 
die hercniging met die Oostcrsc 
Gebiede nie, is - om die groot 
woord te gebruik - 'n histo
ricsc skuld waaraan kanseller en 
parlement skuldig is. Die fait 
bly staan dat nlemand lets ge
doen bet of selfs probcer bet om 
die Russe by hul woord te ncem 
wat bulle aanbod vnn vry ver
kiesings betrcf; niles is cgter ge
doen om dcur middcl van oor
haastigc intcgrusic met die \Vcs
te bulle enigc verdcre inmcng
ing of hulp te bclct. As dit 
volgens die kansclier sc mcning 

DUITSE OORWEGIXG 

Ons bet gccn dollarhulp nodig 
nic as mens ons toelaat om te 
produsecr en uit te voer, en ons 
>OU selfs In staat wees om ons 
>kulde af te betaal as ons geen 
~cscttingskoste meer hoef te bc
:-aal nie. Ons posisie sou nie 
;!leg wees nie, as ons 'n regering 
:1ad wat verteenwoordigend en 
kragtig optree . . . Om nou ten 
c:-unste van die Schumann-plan 
le Wl'C!4, beteken om teen Duitse 
enheid te wees . . . Elke mens 

wat op· hierdie tydstip die Mon
tan-oorecnkoms bekragtig, be
g'rawe die laaste kans vir Duitse 
hereniging en moet dit by die 
volgende parlementsverkiesing 
en vir aile toekoms met sy naam 
verantwoord. Amper lyk dit asof 
die kans al verloor Is. Nog Is 
dla Westerse moondhede ge
dwing om die Duitse ccnheid 
weer te herstel, sover die Sow
jets daartoe bereid is ... Daar
agter skull egter die gedagte om 
met die ,Integrasic' die verde
ling van Duitsland te bchou al 
kan Duitse divisics nie vcrhocd 
word nie. Nou begryp mens 
waarom die \Vesterse moondhedc 
die vlag oor kanselier Adenauer 
laat presenteer het. 

,Die \Vestersc moondhede ~,tel 
geen belang in gebieod!' ten ooste 
van die NeiSS!', nog In Duitse 
hereniging nie. Vir bull!' is Wes
Duitsland as 'n provlnsle baie 
geriefliker as 'n vt>renigtle - al 
is dit onbt'wnpende Duit~>land. 

llaar 18 miljON\ Duitsers in die 
Oosgebiede r!'i<!'n op ons; bulle 
is sonder on'l \·eroordeel om hul 
kindeN in llie kloue ,-an 'n on; 
menslike, ,-!'rstikk!'nde bisteem 
te sien opgrOt'i; vrt'emd vir hull<' 
en vret>mll ,-ir ons almaL \\'at 
word <leur die \Vesten.e kultuur 
vir bulle geodot'n? . . . \\'anneer 
die Schumann-plan geteken is. 
dan Is die- oorlog uiteindelik 
verloor ... " 

Elkc woord van hierdie werk
lik klassiekc artikcl is reg, en 
aan lesers van genocmde blad 
scdcrt jare bekcnd. Bonn bet die 
Schumann - plan onderteken; 
Adenauer het sy Hacha-rol tot 
die einde gespeel en die tafel
lakcn tussen hom en sy broers 
in die Oostc dcurgesny, om hom-
elf en die .,\Ves-Duitse nasie"· 

(soos Drew Middleton reeds die 
:magtclose bcwoners van die 
Wes-Duitse protektoraat noem> 
by ,Europa" in te lyf~n bier
die ,.Europa" is niks anders as 
'n brughoof in Europa van die 
Atlantiese Verbond nie. 

Maar die Duitsc volk sal bier
die manne en partye van Bonn 
onthou - en sal ook nie di<: 
woorde vergeet nie wat die En
gelse blad ,.New Statesman and 
Nation" onder die opskrif .,Ger
man Diary" skryf: 

,.Niemand twyfcl daaraan dnt 
gesamentlike Duitse verkicsings 
'n oorgrote anti-kommunisticse 
meerderheid sou oplcwcr of dat 
die Sosiaal-demokrate bale beter 
resultate sou hc as vry verkie
sings in Sachsen en Thtiringen 
gehou was, en dat die CDU net 
so in duie sou stort, soos die 
MRP in Frankryk. Om hicrdic 
rede kan aangcnccm word dat 
mnr. Adcnauer allcs in sy ver
moe sal doen om onderhabde
lings wat tot 'n vercnigdc Duits
!and sal lei, te verhinder en dit 
is glad nie vcrbasend dat hy 
skielik die kwessie van die Odcr
Neissc-grcns In die debat inge
gooi het-nie ... " 

Die \Vesterse moondhede moet 
egtcr wect dat as bulle nog 
Ianger op Adcnauer vertrou, 
bulle op die ou end sal verlaat 
word soos Hitler verlaat is wat 
op Hacha en Laval vertrou het. 

Konferensie 
Uitgestel 

Die Empire-konferensie van 
eerste ministers wat gedurende 
Fcbruarie of Maart hierdie jaar 
In Londen gehou sou geword 
het, ls nou deur die dood van 
die koning in di~ \viele gery en 
is uitgestel tot by gelecnthc:d 
van die kroningsplegtigheid, 
waarskynlik in Augustus. 

Sapa-Reuter berig dat 'n bale 
wye V'.lld van wereldgcbeurtc
nisse op die konfcrensie bc
spreek sal word. Daar sal ook 
ooreengekom moet word oor die 
Ute! van die nuwe koningin. 

-

OUDSTRYDER KLA OOR 
VERBRITSING 

Mnr. II. L Xeethling, Tuin
plaats, Tvl., skryf: 

Konstitionele verwikkelinge 
in die laaste tyd vereis nou 
dat daar darem so 'n paar van 
ons wat nog oorgebly h'.lt uit 
die stryd van die verlede bulle 
stemme sal laat boor. 

\Vas dit dan nie die verengel
sing van g~nl. Botha wat die 
stryd in 1912 laat ontbrand het 
nie? \Vas dit dan nie die toe
spraak van genl. Hertzog wat 
in 1912 die ontstaan van dic.
~asionale Party veroorsaak het 
nie toe hy g"se het: .. as die 
belange van die Britse Ryk bots 
met die belange van Suid
Afrika dan staan ek by Suid-, 
Afrika" nie? Het genl. D" Wet 
dan nie gese: ,ek staan liewers 
op 'n mishoop by my volk as 
op die blinkende platvorms van 
die Britse Ryk" ni'.l? Het genl 
Beyers dan nie sy groot pos van 
Kommandantgeneraalskap op
gegee en in protes gegaan t~r 
die oorlogvoering buitekant die 
grense van die Un1'1 nie? Was: 
dit dan nie daardie Britsismr 
wat die oorsaak van die rebel
lie was nil.!? En het die teens
woordige regering sy posisif" 
nie daaraan te danke dat daar 
beswaar teen al daardi'1 beer 
en weer ryery na Brittanje war 
ten koste van ons eic land nie ~ 
Het di~> gesuiwerdes dan nic 
sclfs 'n kongres-besluit genee!Y' 
dat bulle eerste minister nir 
c~>rs na Londen sal gaan nie 
want hl't bulle gese, hy sa' 
sokkiC's aantrek? 

Hoc lylt dinge vandag? 'r 
Mens kan ampcr se as die par· 
lcm1>nt vandag opbreek dan sit 
die Kabinet in Londen. 

Daar word die rookskerm ge· 
bruik dat, dinge bet verander 
,ja ek stem saam, dinge h1>! 
verandcr, dit is nie vandag meer 
genl. Hertzog of sy mense wat 
op die troon sit nie, dit ir 
vandag daardi~ mensc wat genl 
Hertzog onderkruip bet wat or 
clie troon sit. Maar daarvar 
sal ek maar nie verder lets sf 
nle." 

D;c ander rookskerm is, on~ 
hct nou w~er ecnheid gekry 
ons bet nou weer die ou Na
'>ionale Party. Is dit waar? Wat 
my betref is die H net v"'rruil 
vir 'n I , met ander woorde dlt 
is nou 'n lnternasion:Ue Party 
in plaas van 'n Herenigdf' ~a
•ionale Party, want nog nooit 
in die tyd wat ek die eer gchad 
het om aan my volk sc kant tr. 
v~g vir vryhcid - en dit dag
teken uit die Anglo-Bocre-oor
!og - toe ek ook aan my volv 
se kant geJtaan hct tot die 
laaste dag - was die reg'.lring 
van die land so Brits as die 
teenswoordige reg<>ring nie. Nor 
nooit was ons Nasionale Repu
blikein<>. so sleg daaraan toe ar 
nou nie. Vrocer was daar tog 
'n Britsgesinde regering, met 
'n Nasionalc opposisie; nouo ir 
die een me'1r Brits as die ander 
een. 

Maar ek sal my nou glad nie 
verwonder as die teenswoordige 
leiers van die party s~ julie wa~ 
~ekke om oolt die stryd tee~ 

Brittanjc aan te geknoop het 
nie. Vera! nadat ck dr. Donges 
sc to'.lspraa!{ op Ellispark aan
geluistcr bet. Volgcns hom het 
Engcland dit glad nie so kwaad 
bedocl nie, ens. Sy toespraal{ 
het my laat dink aan wat 
Sh~pstone aan my oupa, na die 
ccr:;te verowering in 1878 gese 
bet, nl.: .,Nou hoef julie julie 

f
Soos Ons Lesersl 

Dit Sien 

bet was ek Hendrik aileen, nou 
het ek 8 seuns en kan ek my 
self beskerm." 

Nog net dit: Daar was 'n 
belofte van dr. Malan aan mnr. 
Havenga dat daar teen O.B.'s 
nie meer gediskrimineer sal 
word nic; daardie boodskap 
was deur dr. Van R~nsburg aan 
ons O.B.'s oorgedra. Ek was 
nie tevrede met die manier wat 
d,it aangedra is nie. Nou be
weer ek dat daar w~l gediskrl
mineer word, so seer sodat die 
partyfondse wat vir stryddOt'l
eindes bymekaar gemaak is g'?
bruik word selfs in stryd teen 
O.B.'s vir ondergeskikte rade 
soos bv. skoolrade. Of is die 
strydfonds juis in die !~>we ge
roep om onderling en n fe teen 
andersdenkendes soos bv. die 
Sappe te stry nie? Dit is seker 
so. 

Churchill 
Huldig Israel 
l\lnr. S. E. D. Brown, Posbus 

66, Ceres, 1>kryf: 
President Truman het 'n spe

siale Joodsc medalje ontvang 
omdat hy gchelp h'.lt om die 
staat Israel tc stig. Die hulp 
wat prc3idcnt Roosevelt en genl. 
Smuts verlcen h~t is ook bc
kend. Maar dit sal ongetwyfeld 
'n openbaring vir bale mense 
wees om te we~>t watter rol mnr. 
Churchill gespeel bet. 

Hy hct onlangs die Ameri
!taansc Kongres meegedeel dat 
hy nic na Amerika gekom bet 
om goud te vra nie-maar hy 
hct natuurlik geweet dat die
-;-ene wat te doen bet met die 
toekenning van staal ook die 
wOrcld se vernaamste goud
hand"laars is. Dit is ook be
tekenisvol dat mnr. Churchill 
drie dae van sy kort besoek 
'\an Amerika deurgebring hct 
'\S die pcrsoonlike gas van mnr. 
Barney Baruch. 

In i~der geval, mnr. Churchill 
het dit nodig geag om die 
Amcrikaansc Kongres te her
inner aan die belangrike hulp 
wat by die Jode V<:!rleen bet om 
besit te neem van 'n Arabiesc 
land. ,Ek het my daarvoor 
beywer," het by gesc, en byg'!
voeg: .,Dit verheug my om 
hulde te bring aan die prcs
tasies van dieg'!ne wat die 
staat Israel gcstig bet.'' Dit Is 
natuurlik bale strclend vir 
Hagana, Irgun Zwci Leuml en 
die Stern-bend<:!, maar dit is nie 
vertroostend vir die Mohamme
daanse wereld of vir die 700,000 
Arabiese vlugtelinge nil.! om 
me ecrs te praat van die Britse 
soldate wat vermoor en opgc
hang is in di-e proses nie. 

Waartoe bet die wareld-poli
tiek en \Ves-Europa gekom 
wanneer sy senlorstaatsmanne 
met die h~d in die hand na 
Amerikaanse Sioniste moet 
gaan, en spoggerig bulle po
gingJ in bclang van die staat 
Israel moct ultbasuin wanne~>r 
bulle Amerikaanse hulp wil M? 

Dood aan Hik 
nl~ mecr te bekommer nic I •n 
Engcland sal julle nou be- Fred 
skcrm." 

Vyf-cn-scstigjarige man, 
Ramsdcm, is in Leeds, 

Engcland, oorlcde nadat by nege 
maande aaneen gchik bet. Hy 
het aan d!e hik gcgaan nadat 
by plotseling in koue water ge
dulk hct. 

My oupa se antwoord was: 
.,Sipston, nou het ons julie be
skcrming nie meer ncdig nie; 
toe ~k hierdie land ingetrek 
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UITHUISIGE. M ·INISTE.RS 
SE. RE.ISE. KOS £25,000 

Ons Dink Nou 
Weer Aan Vryheid 

In 1951 het meer Ministers van die Malan-regering oorsese besoeke 
afgele as wat die Smuts-ministers in 1947 (die laaste jaar van hul regering) 
gedoen het. Dit blyk uit hesonderhede oor amptelike besoeke van lede 
van die Kabinet aan ander Iande ged urende 1951 wat deur die Minister 
van Finansies in die Parlement verst rek is in antwoord op 'n vraag van 
mnr. R. B. Durrant (V.P., Turffontein). Hy is naamlik meegedeel dat ses 
Ministers in 1951 oorsese reise onder neem het. Op 6 F ebruarie 1948 is 
namens die destydse eerste minister (genl. Smuts) aan mnr. Haywood 
(H.N.P.) meegedeel dat vier ministers in 1947 die huiteland besoek het. 

N oudat die roudienste oor, en die begrafnis van George 
VI, in lewe Koning van Groot-Brittanje, Suid-Afrika en ander 
verowerde dele van die wereld afgeloop het, kan ons so 
langsamerhand ons aandag weer aan ander dinge gee, skryf 
prof. D. J. van Rooy, voorsitter van die Grootraad in 'n 
verkhiring van Vryheidsdag. 

As in gedagte gehou ~ord hoedat die Nasionale Party se koerante 
dcstyds die Smuts-regeririg . aangeval het oor sy ministers se , uithuisig
heid" dan is dit heslis snaaks dat daa rdie self.de koerante vandag nie 'n 
woordjie van kritiek rep teenoor die Malan-regering nie- wie se ministers 
meer uithuisig is as wat die Smuts-ministers was. 

Dit is seker nie nodig en wens
lik dat die hcle Februarie, al
hoewel dit die kortste maand 
van die jaar is, aan 'n nabe
tragting van die koninklike 
verskeie gewy word nie. Ons 
het in die verband ons plig -
miskien mecr as ons plig-ge
doen. Engelse en Afrikaanse 
(nasionale) blaaie het met me
kaar gewedywer in hul betui
ginge van hartscer en meegevoel. 
Dit is altyd goed dat 'n mens 
aan sy ware gcvoclens uiting 
gee, en in soverrc dit 'n vertol
king van bloot menslike mee
gevocl was, kon ons dit ons 
roudracnde medc - Afrikaners 
allermins kwalik neem. Ook 
die offisiele roubetoon was op 
sy plek. So bv. is ons Goewer
neur-gencraal nou eenmaal die 
verteenwoordiger van Sy of 
Haar Majesteit. Hoe kan hy 
anders as treur? En ons par
Iement is ten voile 'n Engelse 
instelling, simbool van die noue 
bande wat ons nog aan Engc
Iand bind. Vandaar die lamfer, 

Die volgende besonderhede is 
deur die Minister van Finansies I 
bekend gemaak: 

MIN. SCHOEMAN 

Die besoek van die minister 
van arbeid, mnr. B. ~choeman, 
vergesel van mev. Schoeman, sy 
private sekretaris en die sekre
taris van arbeid en sy vrou, 
aan Brittanje, Switserland, 
Duitsland, Swede, Italie, Frank
ryk, Belgie, Nederland en Egip
te bet £3,515 gekos. 

EMPIRE-EENHEID 
(Vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

VOLK NIE GEKEN 

So is die volk in Suid-Afrika 
nie eens erken by die aanvaar
ding van die Koning(in) van 
Engeland as die gesamentlike 
Hoof van die Statebond nie. Die 
eerste minister van S.A. het dit 
reeds indertyd so namens Suid
Afrika aanvaar en vertolk dit as 
die .,gesaghebbende deklarasic" 
wat die .,Aanhef van die Statuut 
van Westminster vervang." 

MIN. LE ROIDQ Hy was vergesel van die hoof
bestuurder van die spoorwee, 

Die minister van landbou, die hoofsuperintendent en sy 
mnr. S. P. le Roux, hct Aus- private sekretaris. Die besoek 
tralie besoek om die Eerste het £297 gekos. 
Minister te verteenwoordig op Volgens die minister van fi
die jubileumvierings as 'n gas nansies het die ministers en hul 
van die Australiese regering. vroue en sekretarisse se oorsese 
Hy was vergesel van sy vrou reise die belastingbetalers in 
en private sekretaris. Die ·be- 1951 die som van £25,619 gekos. 
soek het £1,183 gekos. 

MIN. LOUW 

NUWE UlTTOG 

Die ministers van die Smuts
regering wat in 1947 die buite
land besoek het was genl. Smuts, 
mnr. H.' G. Lawrence, mnr. S. 
F. Waterson en mnr. J. G. N. 
Strauss. 

Die minister van ekonomiese 
sake, mnr. E. H. Louw, het 
Brittanje, Frankryk, Nederland, 
Denemarke, Duitsland, Swede, 
~oorwee en Finland besoek. H y 
was vergesel van die sekretaris 
van handel en nywerheid, 'n 
handelsadviseur, die minister se 
vrou, sy private sekretaris en 
'>ndersekretaris. Die ondersckre
taris het slegs Brittanjc besoek. 

Die ministeriele uittog uit swart en pers. 

In Brittanje het die minister 
·lie konferensie bygewoon van 
:lie Statebondsministers oor 
1kaars grondstowwe. 

Die besoek het £3,038 gekos. 

MIN. DONGES 

Suid-Afrika in 1952 het natuur
lik alrecds begin. Minister 
Havenga was alwcer in Londen 
e n dr. Donges in Parys. Dit 
is maar die begin. Tien maande 
le nog voor. 

Nouja, soos gese, ons kan 
hoop dat dit alles· weer agter 
die rug is. Ons kan ons trane 
droog, veral by die troosvone 
gedagte dat oor enkele maande 
die kroning van die nuwe 
koningin gaan plaasvind. Dan 

~ ,.DIE O.B.': word gedruk deur Pro hou ons weer die blinkkant bo 
Ecclcsla-Drukkery, Stellcnbosch, vir I en juig ons asof ons nooit sondte etenaars en uitgewers: Voorslag 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou der 'n koning was of wil wees 
!~1d. Posbus 1411, Kerkpletn. Kaap- nie. Salige vooruitsig! 

lUAJ\11."1> FEBRUARIE 

Die rcpublikcin trek hom geen 
van hicrdic dinge aan n:e, be
halwe insovcrre by dit betreur 
dat genocmde gebeurtenisse, hoe 
betekenisvol ook al vir die 
Engelsman, ons Afrikaansc gc
moedere so in beslag mocs 
neem. So erg selfs dat ons ge
vaar loop om te vergeet dat 
die maand Februarie - en met 
name 27 Februarie - vir die 
Afrikaner 'n heel besondere be
tckenis het. 27 Feb. 1880 was 
'n dag van rou vir Engeland, 
maar van vreugde en danlcbaar
heid vir die Boer. Die Slag van 
Majuba het bcwys dat die 
Engelse mag ni'i! onoorwinlik 
was nie. 'n Klein volkie het 
hom aan die Britsc imperialisme 
soos gesimboliseer deur 'n Brit
.;e koningin en vertolk deur 
haar regering en haar troepe, 
ontworstcl. Daarom is Majuba
dag nog steeds ons Vryhcids
dag. 

Konings lcom en gaan. Suid· 
Afrika verlang ua <lie dag <lat 
hy nie meer 'n KONINKRYK 
sal wees n·e, maar 'n Christelik
nasionale Republiek, van aile 
vreemde baude vry. Daarom 
herdenk elke ware republikein 
vandag Vryhei<lsdag en sal aile 
O.B.-lede weer van die geleent
heid gebruik maak om hul ge
ledere en hul fondse te ver
sterk. As ons Vryheidsdag vcr
geet, is ons ons uitcindelike 
Vryhcid nie werd nie. 

Die Statebond het in werklik
heid 'n konstitusionele eenheid 
geword deur die aanvaarding 
van 'n gesamentlike en ondeel
bare Hoof. Daarby staan die 
besluit~ van die Statebondkonfe
rensie gelyk aan gesaghebbende 
voorskrifte vir sy lede. Dit alles 
maak van die Statebond in weer
wil wat beweer word, 'n soort 
Federate Staat, elkeen met sy 
eie koning(in) maar met cen 
gesamentlike Hoof. Hoewel Ios
ser van vorm sonder regstreekse 
wetgewende of uitvoerende mag 
op sigself is dit nietemin 'n ekwi
walent van 'n soort Keiserryk 
saamgestel uit verskillende ko
ninkryke. Dit is nou die ou 
Britse Ryk in 'n nuwe gedaante. 

Die minister van binnelandse 
sake, dr. T. E. Donges, het 
Parys besoek vir die sesde sit
ting van die Algemene Verga
dering van die V.V. Hy was 
vergescl van sy vrou, private 
>ekretaris, wetsadviseur en d ie 
tweede en derde sekretarisse 

BAlE . AFRIKANERS TWYFEL 
NOU AAN S.A. SE VRYHEID 

NUWE SKAKEL 

Suid-Afrika het nou as heerser 
'n koning~ en boknnt sy ko
ninkryk die Hoof van die State
bond. Noucr en vaster aanme
kaar kan die 48 Amerikaanse 
State nie gebind wees nie as 
Engeland, Australie, Suid-Afrika 
en die res binne die Britse State
bond. Die verskil le slegs in 
funksie. Haar Majesteit se 
Statebondkonferensie is wei nie 
self wetgewend ni~; maar stel 
sy eise aan die wetgewende lig
game van die onderskeie parle
ment van Haar Majesteit wat vir 
wetgewing verantwoordelik is. 
Hoe min soewerein so 'n parle
ment is wanneer dit op sowe
reine staatkundige vryheid kom, 
getuig o.a. die volgende feite: 
(1) 'n Deklarasie deur die State
bondkonferensie uitgevaardig, 
vervnng die van een deur die 
wetgewende gesag van 'n lid uit
gevaardig op grond van wetge
wing, - getuig die vervanging 
van die aanhef van die Statuut 
van Westminster, en (2) besluite 
oor oorlog, geldsake en handel 
van Sate bondkonferensies is 
blndend en word toegepas selfs 
voor die onderskeie Parlemente 
hul goedkeuring by wyse van be
llluite daaroor uitgespreek het. 

van buitelandse sake. Verder 
was daar ook die Unic se am
bassadeur in Washington, mnr. 
G. P. J ooste, en andcr lede van 
die Suid-Afrikaanse afvaardi
~ing. Die totale koste word 
beraam op £11,000, waarvan die 
jrootste deel betrekking het op 
1951. 

~UN. ERASl\:IUS 

Die minister van verdediging, 
mnr. F. C. Erasmus, het Brit
tanje besoek om die konferensie 
van die Statebondsministers van 
verdediging by te woon. Sy 
')esoek het £2,791 gckos. H y 
·vas vcrgesel van die sekretaris 
van V<:!rdcdiging, die sekretaris 
van buitelandse sake, die hoof 
van die generale staf, die kwar
tiermccster-gcneraal, die direk
teur-generaal van die landmag
tc en sy private sckretaris. 

Die minister het ook Kenia 
besoek om die konferensie oor 
die verdediging van Afrika by 
te woon. Die afvaardiging h et 
die sekretaris van verdediging, 
die assistent-sekretaris van 
verdediging, die hoof van die 
generale staf, die hoof van d ie 
vloot en marine, die sekretaris 
van baitelandse sake, die direk
teur van die weerburo en die 
kommissaris van doeane en 
aksyns ingesluit. Die besoek 
het £3,751) gekos. 

1\UN. SAUER 

Die minister van vervoer, 
mnr. P. 0. Sauer, het ook die 
konferensie oor die verdediging 
van Afrika in Kenia bygewoon. 

Klaarbiyklik het die Iojaliteit 
en koningsgesindheid van die 
t·egering darem nie al die lesers 
van regeringskoerante aange
staan nie. ,Vaalpens" (d;strik 
Graaff-Reinet) skryf byvoor
beeld in Die Burger, soos volg: 

.,Nou na die dood van die Ko
ning het ek al baie oor die vol
gende nagedink: 

.,Ons is vcrondcrstel om 'n on
afhanklike staat te wees. In die 
geval kan ek nie verstaan waar
om, by die troonsbestyging van 
'n nuwe koning of koningin, ons 
hom of haar ook hier moet pro
klameer tot koning(in) van Suid
Afrika nic. Dit kom my voor 
asof dit 'n baie vernederende 
posisie is. Is ons dan net in 
naam 'n onafhanklike staat, dat 
ons alles moet nadoen wat 
Engeland docn? Dit skep die 
indruk asof ons, net soos Rho
desie, ll\ werklikheid nog 'n 
Britse kolonie is. 

mmER ENGELAND 

,.Persoonlik het ek niks teen 
die Britse vorstehuis nie, maar 
ek kan mys~lf -eenvoudig nie 

.,Verstaan my goed: ek het 
die grootste respek vir die Brit
se vorstehuis, maar dit is een
voudig nie my idee van 'n onaf
hanklike staat as ons nog aan a! 
daardie dinge meedoen nie. 

BAlE .SE GEVOEL 

.,Van my beste vriende is on
der die Engelssprekendes, en dit 
is hoegenaamd nie my doel om 
bulle te beledig nic, maar as ons 
waarlik 'n onafhanklike staat is, 
dan is dit mecr as tyd dat ons 
aimal saamstaan, anders is ons 
in werklikheid nog maar onder
dane van Engeland, in stede van 
'n onafhanklike staat. 

.,En wat ek hierbo gese het, 
vertolk die gevoel van 'n baie 
groot deel van die Afrikaners 
op die platteland, en selfs ook 
in die stede." 

.,Vaalp<:!ns" se brief is onge
twyfeld 'n aanduiding van wat 
in die harte van duisende lede 
van die Nasionale Party om
gaan. As sodanig is dit 'n be
tekenisvoii<J brief. 

SO:l'.'DER POTE 

versoen met die idee dat ons, as Maar nog meer betekenlsvol 
'n skynbaar onafhanklike staat, is die voetnoot wat die redak
ook nog moet meedoen aan di<:! teur van Die Burger onderaan 
proklamering van 'n koningin ·die brief geskryf het. Dit lui: 
en onsself daardeur feitlik nog .,Die afsonderlike proklame
onder die gesag van Eng~land ring, anders as in 'n kolonie, is 
plaas nie. juis 'n uitvloeisel van Suid-

.,Ook in die geval van ons Afrika sc onafhanklike status. 
munte kan ek nic insien waar- Met die republiekwording van 
om die kop van die Koningin Suid-Afrika sal die monarg·e as 
verder daarop moet vcrskyn. n ie. decl van ons konstitusie natuur
Kan ons dan nie, net soos in die lik v~rdwyn.-Red D.B." 
geval van ons scels, ons eie sim- Dit is 'n voetnoot sonder pote. 
boo! daarop aanbrlng nie? e Hoe op aarde lam die pro-

klamering deur die S.A. rege
ring, van 'n Britse Kroouprinses 
tot Koningin van Suid-AfrJ{a 
'n uitvloeisel van Suid-Afrika se 
onafhankEke statu<; . wees? Bo
wenclien. As Suid-Afrika 'n on
afhank:ike Koninkryk was, met 
'n eie vorstin - in teenstelling 
met 'n Br:tse vorstin - op die 
troon, dan moes die regering 
mos <lie Kroonprinses geprolda
meer bet as Elizabeth d:e Eurste 
van Suid-Afrika. Want daar 
was mos nog nie tevore 'n Eliza
beth op die Suid-Afrikaanse 
troon nie. :\Iaar die regering het 
die Kroonpr"n!;es geproklameer 
as Elizabeth die Tweede - om
<lat Suid-Afrika n:e 'n onaf
hanklike nie, maar 'n Britse 
koninkryk is. 

e Die monargie sal nie nood
wendig as dee! van ons konsti
tusie verdwyn met d:e repu
bliekwording van Suid-Afrika 
nie - byvoorbeeld nic as Suid
Afrika 'n republiek binnekant 
die Britse Statebond soos Indie 
is, word nic. En dit is die soort 
rcpubliek wat die Eerste Minis
ter en die Icier van die regering, 
wat Die Burger ondcrsteun, be
plcit. Die waarhdd is dat die 
vertcenwoord·ger van die In
diese .,republiek'' sclfs die pro
klamasie ondcrteken het, waar
volgens die Britse troonopvol
gingsraad die Kroonprinses tot 
Elizabeth die Twecdc uitgcroep 
het. 

Die monargie sal slegs as deel 
van ons konstitusic verdwyn 
wanneer Suid-Afr:ka die soort 
republiek word waarna die 
Ossewabrandwag strewe. 

,. 


