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PUIK FUNI{SIE OP 
BRANDVLEI 

Die Brandvlei-kornmando b et bierdie j aar weer soos 
gewoonlik saamgetrek (op 1 1\laart) om Vrybeidsdag te 
vier op die plaas Skansklip B. van boofgeneraal W. P . Bur
ger , berig die kommando se korrespondent. 

Die verrigtinge bet reeds voor 
ontbyt 'n aanvang geneem nadat 
komdt. W. S. Burger die f unk
sic geopen en die aanweslges 
vcrwelkom het. H y het 'n paar 
vrac in die midde gele wat elke 
otfisier en brandwag hom- of 
haarself in hierdie tyd moct 
afvra. 

, 1\lng ons, na. al die stryd vllll 
die verlede, die r epublikein'!e 
'ideaal oorboord gooi Y Sal ons 
nageslag'te daarmee tevredo 
woos? Watter organisasie of 
party of wat oo'k al, behaJwe 
die Ossewabrandwag, is nog 
getrou aan hierdie ideaaJ '! 

Die mooi bedrag van £54/1/8 
is ingesamel deur die verkoop 
van verversings waarmcc die 
vrouekommando, soos gewoon
lik, weer bulle bcste voct voor
gesit bet; jukskeigooi, skyfskict, 
skcnkings, en so mccr. 

:'IIXR. W . P. B URGER 

~INR. H . L. NEETHLING 

saam met die koning eet nie. 
En nou? het mnr. Neethllng 
gevra. 

Daar is £4 ingesamel. 
Die vryh eidsvuur is ondl'r die 

.,ing van volkslie<lere aan die 
brand gesteek en u ieteenstn.a.r•'tl<l 
ons maar min wa..'l h ou on-; 
moed. D it was nog nooit die 
groot massas wat die '\'Tyheid 
uitge,·eg bet nie, ook nit in die 
ou da.e nie. 

Maarskalk Tito. regeringshoof 
van Joegoc-Slawie, die nasio
nale kommunis wat by die wcs
te staan, glo nic dat "n derde 
wereldoorlog sal uitbrcck nie. 
Die mensdom is bang vir oor
log en hulle wil nle oorlog he 
nie, is sy standpunt. 

NUWE ROL BEPLAN 
VIR BRITSE KR-OON 

Daar is op die oomhlik ' n beweging in Brittanje onde t· iuvloedryke 
per sone aan die gang om nog gt·oter Empire-eenheid te bewerkstellig deur 
middel van die Britse koning. Die idee is om in plaas van periodieke 
besoeke aan Statehandslande en kolonies die koningin vir aansienlike tyd
perke by die ver skillende onderhorige Iande te laat inwoon sodat die volke 
van die Empire ste rker koningsbewus en dus lojale r· Leenoor Brittanje kan 
word. Volgens ingeligte bronne is die moontlikheid ste t·k dat hierdie voor
stel eerlang aanva,ar sal word, aangesien die waat·de van die Britse kroon 
as saambindende faktor vandag iu Brittanje die hoogste geskat word. So ' n 
nuwe ,ewolusie van die kroon," soos dit genoen1 word, word in dele van 
die Britse pe rs heskryf as 'n , historiese ontwikkeling van die grootste 
hetekenis." 

D ie Britte hct altyd die waar
de van die konlngskap as 'n 
Empire-band hoog aangcslaan, 
maar bulle bet voor die oorlog 
hoofsaaldik van prinsc gebruik 
gemaak om die lojalitcit in die 
onderhorige state tc vcrsterk. 
Sedert die oorlog, en veral as 
gevolg van die konink!ike be
sock aan Suid-Afrika, wat deur 
die imperialiste as besonder ge
slaagd beskou is, bet dit beleid 
geword om die koning self na sy 
dominiums tc laat gaan. Onge
lukkig vir bulle het die slegte 
gcsondhcid van koning George 
dit nodig gcmaak om voorge
stelde besoeke aan Austra.lie en 
Nu-Secland en na Suid-Afrika, 
tclkemalc ult te stel. 

INWONING 

N ou dat daar ' n ~ong koningin 
op die troon sit, word gevoel dat 
h ierdie metode van E mpire-ver 
stt>rk ing n ie aileen doeltreffen
der toegepas ka n word nie, m aar 
selts uitgebrei kan word deur 
die bt'soek e die vorm van inwo
njng te laat aanneem. Een blad 
wat die gedagte steun, skryf dat 
net soos die Britte in die ver
lcde gcwoond geword bet dat die 
koninklike gesin in die somer in 
Balmoral en in die winter in 
Sandringham woon, so moct bul
le in die toekoms gewoond daar
aan word dat die koningin dec! 
van die somer in Kanada en 
deel van die winter in Suid
Afrika of Australie woon. 

VOLGE11.'DE STAP 

Die voordelc van so 'n rci'ling 
!tan nouliks oordryf word, word 
verklaar. Die koningin sal 'n 
groter en intiemer kcnnis he van 
haar eerstc ministers in die do
miniums. Haar invlocd sal in
derdaad baie groot word. 

,Dit sal moontlik die volgcn- 1 ,.Die Kroon van Brittanjc 
de groot stap in die ontwikke- 1 gaan terug tot die verste ecue. 
ling van die k roon blyk te wees. Hierdie mistiek e simbool van 
Elke oorsese land sal die voor- plig en verantwoordelikheid was 
deel h e om die koningln lntiem nog nooit van groter betekenis 
te ken , en B rittanje self sal dui· en waarde - en daarom ook 
deliker b escf dat die k onlngin sy heiliger as juis nou in Brittanje 
een enkele waarborg is van be- se uur van hoogste nood nie," 
sten dige veiligheid binne die lui die oproep. 
Statebon d-stelsel waarvan die 
lewe van Brlttanjc afhang." 

NUW E R OL 

Die blo.d gaan voor t deur te 
verklaar dat ' n nuwe e n inte
ressan te hoofs tuk besig om aan 

NUWEHALTER 

Die volk van Suid-Mrika m oet 
op sy h oede wees vir hierdie 
n uwe imperialistiese )latter wa.t 
vir hom voorber ei won.L Die 
vraag waaroor <lit gaan is nie of 
on s uit ons skatkis ' n koninklike 
paJeis in Pretoria m oet bou en 
of die k oningin tevrede sal wees 
om in Botha.-huis t e woon nie. 
D is • maar byk omstigb ede. Die 
werklike vraag is: Sal S uid-Mr i
ka d eur die n uwe on twikkelings 
wat voorbere i word dieper en 
dieper in die E mpire gesuig 
wor d of sal Suid-Af rika sy vry
heid vind in ' n republiek buite
kaut die Britse E mpire! 

te breek waarin die kroon n og 
belangriker sa1 word as tyd en s 
enige a ndt r h eer<.ka ppy. In die 
verlede kon Brittanje dit be
kostig het om maar een konink
like besoek in die leeftyd van 'n 
koning in die oorscse Empire te 
laat plaasvind, want Brittanje 
was ckonomies en politick die 
sterk mlddclpunt van die Em
pire. Nou bet die toestand ver
andcr en die snel groeicnde oor
sese gewestcs kom in 'n nuwe 1-
vcrhouding tot die mocderland [ ~~ 
en hul opvattings loop a.l verder • • 
uitmekaar. Hierdie tocstand kan Is u b~stg om, vntekenar~ 
verhelp word indien die Britte op Dte 0 .8. te werf? 
bereid is om ,.met versiende oe" Dankie. 
hul koningin hie rdie nuwe rol te 1 
laat spcel 

l\1001 DINGE 

Op die pers en skrywers word 
'n bcrocp gedocn om net mooi 
dinge van die ltoninklike gesin 
tc publiscer en nie op sy of haar 
private lewe in te gaan nic. 
Sulke artikels en boelce is nic 
bevorderlik vir die koninklikc 

Aan ' 
Kommando's 

Gcneraals en kommandante 
word verJoek om asseblief ver
slac te stuur aan die O.B.-blad 
van aile funksies en bedrywJg
hedc van hul cenbede. 

prestige nie, en daarom moct net Die bedrywighede van on;, 
sekere feite in verband met die kommando's is nuus - goe1c 
koninklike lewe opcnbaar gc- nuus - vir die Ossewabrand
maak word wat in vcrband wag. 
staan met hul toewyding aan die Maak dus deur middel van u 
Empire. blad bekend wat u doen. Dankic. 

• , W ee-. ver..ekt'r, m ede-brand- s LEGS 
wagte op d ie republikeinse pad, 
dat Brand \'lei sal staan tot die 
stryd 1gewen is," sluit die k or -

responden t ~e • be: ig. vI R 
0.8. P"LEIT 

REPUBLIEK 
39 NUWE LESERS 

Die O.B. bet verlede week weer nege.-en-dertig nuwe 
lesers bygekry. Dit openbaar ywerige werwingswerk en ons 
bartlike dank en waardering word betnig aan die betrokke 
lesers wat gebelp bet om ons blad te versprei. O.B. Moet 

Vryheid Red 
Vryh eid.,dag is op 27 F ebru

arie gevier op die plaas van 
m iu-. J. C. Schmidt, ber"ig on.~ 
kor re.,pondent op Tuinplaats. 
) [ r:r. Schmidt bet gesor g v ir 'n 
groot stapel h ou t. 

Aangesien bier nie 'n behoor
likc organisasie van die fees 
kon.wees nie weens die feit dat 
die vroeere offisiere van die 
O.B. oorgegaan bet nr: die Party 
hct ons toe maar informecl by
mekaar gekom. 

Mnr. H. L. Neethling, oud
generaal van die Ossewabrand
wag, bet op versoek van die 
twintigtal O.B.-lede 'n kort toc
spraak gelewer. H y het die 
bran dwa gte dan.rop gewys dat 
ons 'n r epubliek vir on s n ll)".fe
slag maar k an vergeet as <Jje 
O .B . nie n ou inspring e>n die 
saak red nie. Die politickc party 
is nou so Brits dat bulle niks 
sal doen om Brittanje seer te 
maak nie. Volgens die party 
moet ons volk nou rou oor die 
dood van die koning. Toe uie 
teenswoordigc Regering egter m 
opposisie was wou bulle nie 

Vir die eerste keer in die afgelope paar jaar bet die O.B.
kommando van Ceres vanjaar weer Vrybeidsdag gevier en 
wei op die pJaas l\loreeaux ~·an mnr. P. R. Retief (hoof
generaal). Die opkoms was bo verwagting goed en die 
geesdrif pragtig. Na afloo_p van die verrigting bet etlike 
O.B.-lede van die offisiere genader met die versoek dat daar 
weer soos in die verlede voortgegaan moet word met 
gereelde byeenkomste. 

Die kommandant, mnr. J. B. 
Zulch, het opgetree as voorsit
ter, tcrwyl die plaaslike leraar, 
dr. De Swart, die godsdienstige 
dcel van die verrigtinge waar
gcneem het en 'n kort besielen
dc rede gchou bet. Die hoof
gcneraaJ, mnr. P. R Retief bet 
die hooftocspraak gehou en ver
a! die magteloosheid van 'n 
party beklemtoon om die rcpu
blikeinse ideaal lewendig te hou 
omdat hy so afhanklik van 
stcmme is. 

Hy het ook 'n bero~p gcdocn 
op republikeinsgesinde Afrika
ners om elke jaar met ons saam 
te kom op Vryheidsdag, aangc
sien die O.B. nog die cnigste 
organisasie is wat hierdlc idcaal 
ondubbelsinnig kan stet. 

Nadat die gewonc program 
afgehandel is bet die lcdc ge
sellig verkeer deur vrugtc en 
verversings te genict. 1\INR. P. R. R E TIEF 

Mnr. P. C. Els, Port Eliza
beth, het twec gereelde lesers 
gewerf; mnr. H. L. Neethling, 
Tuinplaas, een vir dric maande; 
.,1914-Rebel" van Amersfoort 
bet een gereclde Ieser gewerf; 
mnr. S. W. Naude, Bethlehem, 
ook een gercclde Ieser; mnr. B. 
J. Strauss van \Vinburg het 
twee gereclde nuwc lesers ge
werf; .,Ticrvlei" ook een ge
reelde Ieser; .,Karroo" het elf 
nuwe intekcnarc vir drie rnaan
de elk gcwerf; ,Suidwester" het 
twaalf nuwe lescrs vir drie 
maandc elk gewcrf; mnr. C. 
Brink van Klaver bet drie 
nuwc lcsers vir drie maande 
elk gcwerf en mev. J. T heron 

Tee-Aand 

van Koffiefontein hct vier nuwe 
lesers vir een maand gewerf en 
een vir drie maande. 

Verlede week hct .,Suldwcs
ter" drie biltongpryse uitgcloof 
aan die Ieser wat tot en met, 
30 Augustus 1952 die meeste 
gereelde intekenare op Die O.B. 
werf. 

Ons vertrou dat al ons lcsers 
aan die intekenare-wedstryd sal 
deelneem tcr bevorderlng van 
die Ossewabrandwag deur die 
verspreiding van die O.B.-blad. 

Vroue
Vergadering 
Die gcwonc maandelikse vcr

gadering van O.B.-vr01.ie van 
'n Aangename tee-aand is ' Kaapse Skicrelland en omstreke 

vcrlcdc Vrydagaand in die huis sal weer 011 26 Maart - die 
van mnr. en mev. (asst.-hoof- laaste \Vocnsdag van die maand 
komdte.) S. Harris op Tiervlei - gehou word in die Komitee
gehou. Volgens gewoonte by kamcr, Groote Kerkgebou, 
hierdie vriendskaplike same- Kaapstad om 10.30 voormiddag. 
komste is 'n kollekte gebou vir Mans wat bulle vroue stad 
die fondsc van D IE O.B.-blad. 1 toe bring is bale welkom om 
Dit bet £2/1/- bedra. I ook die vcrgadcring by te woon. 
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0.8. SE KRITIEK 
In sekere kringe word deesdae gemunnureer omdat 

die O.B. en verat ons blad te heftig reageer op die R egering 
se hulpverlening aan Brittanje. Daar wor d beweer dat 
ons nooit teen die Verenigde Party te velde trek nie, terwyl 
die party tog nog meer Empire-gesind is as die bewind
voerende Nasionale P arty. Wat is nou die posisie? Ons 
kan tog nie die V.P .-opposisie gaan aanval vir dade van 
die Regering nie. Ons stryd is vir 'n rigting - die 
republikanisme - en alma! en enigiemand wat in die pad 
van daardie rigting staan , sal ons teen aanstamp ongeag 
wie en wat hy is. As r epublikeinse wagh ond b et die O.B . 
h oofsaaklik twee take : Die een is om alle republikein e op 
die r egte spoor te probeer hou en d aarom waarskuwings 
te uit wanneer daar in eie kring afwykinge k om wat t ot 
'n verswak king van die ideaal kan lei. Daar om het ' ons 
in die ver lede ons stem laat boor wanneer die n asion aal
gesinde partyleiding dinge doen wat nie bevor der end vir 
die republikeinse ideaal is nie, maar ons het ook wei deeglik 
ons s t em laat boor wanneer die Empire-gesinde V erenig de 
Party dinge g edoen bet wat met ons ideaal in s tryd is. 
E n dit is nou juis opmerklik dat ons blad in 1947, toe die 
V erenigde P a rty aan b ewind was, presies op dieselfde 
wyse ger eageer b et oor hulpverlening aan Brittanje a s 
t ans waar die Nasiona le regering vresies dieselfde runge 
doen . So •het ons op 17 September 1947 die volg.ende in 
'n hoofartikel geskryf toe dit duidelik geword het dat die 
Smutsbewind Brittanje in sy ekonomiese krisis te hulp 
wil kom ten koste van ons landsbelang: 

BRJTSE BEHOEFT E BE P AAL B ELEID 

die Os 
Mooi Aansporing 

Ek het 'n baie bemoedigende 
en vriendelike brief ontvang 
van 'n Ieser uit Mafeking se 
wereld. Hy is mnr. J. Haven
ga, P k. P lesier, Maribogostasie. 
Baie dankie mnr. Havenga. 
Amper bet beskeidenheid my 
verbied om u brief te publiseer, 
maar my waardering vir u 
mooi aansporing het • gewen. 
H ier volg my Ieser se brief: 

,Ek was- intekenaar op ver
skeie ander koerante; ek het 
bulle alma! egter bedank. Maar 
nooit sal ek die O .. B-koerant 
bedank nie! Gereeld lees ek dit 
dwarsdeur, en as ek dit klaar 
gelees bet, dan kry my vr1ende 
dit. 'n Vriend van my wat 'n 
groot N asionalis is wil maar 
net altyd die blad he om te lees. 
Lank !ewe die O.B.-koerant. 

Duisende Pamflette 

gas, die voormalige H.N.P.
koerant? 

.,Behalwe die Vaderland, bet 
al die koerante van die nuwe 
Nasionale Party reeds in die jare 
na 1941 bulle spore (of meet ek 
se hoenderspore) verdien toe 
bulle die Ossewabrandwag en 
die Ossewabrandwag se vriend, 
wyle genl. Hertzog, so gemeen 
aangeval het. Die Vaderland was 
die eerbare uitsondering. Blyk
baar moet die Vaderland - na
dat die eertydse selfstandige 
Afrikanerparty vrywillig doodge
gaan het - nou ook sy hoen
derspore verdien deur dieselfde 
Ossewabrandwag wat hy jare
lank bevriend het vandag bitsig 
aan te val. AI doen hy dit tien 
jaar nadat sy nuwe vriende, die 
ou H.N.P.-koerante daarmee be
gin het, is al die koerante van 
die nuwe Nasionale Party nou 
gelykes - gelyk in hul vyand
skap teen die O.B. 

,Hoe geniet en gelnteresseerd 
is ek nie in hierdie gesels
kolomme nie! Maar daar is 
een ding wat my gedurig hin
der, en dit is dat die geselskap-
groep nog te klein is. Hoe 1 O.B. moet sy Mond hou 
baie ander sal nie graag daar-
aan wil deelneem nie, maar ,.Net soos die H.N.P.-koerante 
hulle weet nie van daardie ge- is ook die Vaderland nou kwaad 
selskap af nie. omdat die O.B. nie wil doodgaan 

,Neef Sybrand, ek wil iets nie; of minstens sy mond wil 
aan die hand doen, en graag hou nie. 
verneem ek van u deur die ,Toe die Afrikanerparty kaal 

. . . blad, wat u daarvan dink. Be- was en hy Jede wou he om sy 
,Van die dommmms word nou verwag om hul handels-, staan daar nie 'n moontlikheid aakth .d t b d k t 

b kk. t d di d I d' b 't I d d' d t f · · n el e e e - oe was etre mge me aar e ee van Ie UI e an waar 1e a een o meer ~an ~1erd1e die Ossewabrandwag go d e 
dollar die betaalmiddcl is te verbreek en hulle geheel en al gesclskolomme by die dmsende l ied as · Af 'k e n syt 

· · · ' . . in pamflette gedruk word in I e w goeie ri aners wa 
toe te spits op BnttanJe met sy sterhngsleepsel. En d1t b .d d' ff' ... 1 tal • by die A.P. kon aansluit met 
b k · d S 'd Af ·k b b ld · d' 1 k ei e 1e o ISle e e, en vry ete e-n n~e net at . UI - n a yv~or ee m .. Ie p e uitgegee word nie? In die behou? van hulle O.B.-sltap. Toe 
van Amenkaanse motors nou net Bntse motortJies moet pamflet kan die lesers dan uit- kon diC O.B. maar !ewe en praat. 
koop nie; dit beteken selfs dat Suid-Afrika geen motors J genooi word om in te teken op ,Maar aangesien die A.P. ver
moet invoer nie indien Brittanje sy motortjies aan <lie die O.B.-koerant indien hullc lede jaar, met die samesmelting 
dollar-lanpe verkoop kan kry. Die eis wat Brittanje aan begerig is .om altyd det>l te van die partye, die hcle H.N.P.
Suid-Afrika stel is naamlik om sy handel met dollarlande, neem aan die geselskap. mondering aangetrek het en 
d.w.s. ook met Amerika, soveel as moontlik in te Imrt, maar ,Waarlik ek voel dat iets derhalwe nie meer 'n naaktheid 
terselfdertyd sy invoer uit Brittan je te beperk tot goedere groots !Ul;ngel?a~ moet word tot oorgehou hct wat die O.B. moet 

• • A • • groter mtbreidmg van ons so bcdek nie, is die O.B. nie meer 
wat dollar-laude me wll he me. Hy moet dus me han,del baie interessante blad" d' · 1 l'k k · · · B · · · no 1g me en gevo g i oo me 
dryf volgens sy eie behoefte me, maar ,volgens rJttanJe meer goed nie. 
se behoeftes, en waar dit in Brittanje se belang is dat Suid- SwafJr Eise N t d' 0 B d 
Afrika sonder 'n benodigdheid moet k laarkom, moet ons 1 r" ?11 tmoe 1e ·d ·h oodgaan 

ff 
. o mms ens sy mon ou; en sy 

daarson der ,kloorkom as deel van ons o er aan die ,ou . Ten slott~ greet my Jes~r met lede moet slegs as lede van die 
moederland. dte woorde . .,Alles van die fyn- Nasionale Party !ewe en praat 

ste." Hierdie gebruik van die · 
,Waarop hierdie beleid neerkom is dat Suid-Afrika sy I woord ,.fynste" is vir my •n ,.As O.B.-lede egter as O.B.

steeds groeiende uitvoer na lewenskragtige. Iande soos keurige afwyking van die saai- !~de wil leef en praat dim skel 
Amerika moet afbreck. Die markte wat ons reeds met geworde ,beste." Ek hou daar- die V~derland op ~ulle. Maar 

I 't b h t 1 t 1 · t' van. laat die ou H.N.P. s en nuwe 
sovee moe.I e opge ou e , sa. me .. een s ag ve:me Ig H.N.P.'s en eengeworde 1-<.P.'s 

d d h d tb d t My Ieser stel darem swaar wor , en Ie oop op ver ere UI rei mg v.an . ons UI voe:- eise aan my beskeidenheid. Ek maar skel - die O.B. beweeg 
handel na ander Iande sal ook net daar emd1g - en die het vreeslik Ius om met hom voort na die republikeinse be
jongste berigte dui juis daarop dat daar vir ons wol en volkome saam te stem en aan stemming van ons volk.'' 
vrugte byvoorbeeld 'n groot toekoms in Amerika wag . . . te beveel dat duisende pamflet-

. . . . te van sommige van my gesels- Volhar.d:ng of Takt 
, Waar _£lit ~us op n eerkom IS dat Sw~·Afn~a a l sy 1

1 

kolomme gedruk en versprei ' .. 
rykdomm e, m slmten de sy goud waarmee h y m emge mar k word tot stigting van ons volk Een van my lesers uit Porter-
kan koop, net so in die skoot van Brittan ,ie moet gooi as se nasionale en republikeinse ville, wat homself ,Volbarding" 
'n s laweverpligting uit h oofde van sy verskuldigde loj a liteit oort~igings. Maar ek sal my "loem, behandel die kwessie van 
aan Brittanje, en h omself tot die b edelstaf br ing . . . Ius mhou. Ek, sal liewer by die Afrikaner se houding teen

,Daarom moet dit vir elkeen duidelik wees dat as 
republikanisme ooit praktiese politiek was, dit dit vandag 
is. Ons gevaar is groter as afh ank like la nd in die uur van 
Brittanje se ondergan g as in die dae van imperiale hoog
tes. Waar die B ritse konn eksie in die verlede nog as 'n 
kwessie v~n voor- of nadeel bespr eek k on wor d, is dit van
dag 'n kwessie van dood of lewe." 

P R ESIES EENDER S 

Bostaande het ons byna vyf jaar gelede geskryf toe 
daar 'n Vert>·nigde Party aan bewind was, maar lesers sal 
merk dat elke woord - selfs die berigte van goeie mark-· 
vooruitsigte vir ons vrugte 'in Amerika - net so van toe
passing is op die huidige bewind se voorneme en planne 
om Brittanje met Suid-Afrikaanse lewenskrag omhoog te 
hou. En daarmee is nie net die bewering weerle as sou 
ons net altyd die Nasion a le Party k ritiseer nie, maar is 
terselfdertyd ook b ewys dat in die huidige toestand van 
Empire-verban d Brittan je se welvaart steeds die h oogste 
deurslaggewende oorweging bly ongeag wat d.ie na.am of 
beleid van ,Sy 1\lajesteit se Regering" in Suid-Afrika is. 
Met ander woorde, dat Suid-Afrika steeds slawedien s verrig 
omdat hy binne die Britse Empire geroepe is tot slawediens. 

Slegs verb :t;llkin g van die Britse konneksie kan ons uit 
hierdie vernederende en gevaarlike toestand red - nie 
parlementere bewindsveranderings nie, wat wei sy nut op 
ander gebiede mag he, maar beslis nie sover dit ons vry
heidstrewe betref nie. 

' ·- . 

:;:r,va~a:~:n n ~~arl:s~srwa;~ oor sy Engelssprekende mede
bopelik ander ook kan peusel: burgers. Hy skryf na aanlei-

ding van 'n koerantberig as sou 
Is daar nog meer lesers wat die Ossewabrandwag .,ekstre

die pamflet-gedagte sal steun? misties" wees ten aansien van 
Watter van my gesels-kolom- sy republikeinse standpunt en 

me moet in pamflet-vorm uit- dat hy daardeur nie die same
gegee word? werking van Engelssprekendes 

Wie sal vir die pamflette be- sal kry nie. Sy brief lui: 
taal? En wie sal bulle ver-
sprei? 

V aderland se 
,,Ontgroening" 

My Ieser ,Waarnemer" van 
Robertson (hy wat groot oe het 
om baie dinge raak te sien) 
skryf vir my: 

,Ek is beslis nie 'n volgeling 
van Boeddha nie, maar toe ek 
die Vaderland <mnr. Havenga 
se koerant wat in Johannesburg 
uitgegee word) se l;lanstootlike 
aanval op die Ossewabrandwag 
gelees het, het ek myself afge
vra of die gees van die ou 
H.N.P. se Kruithoring dan nou 
in die nuwe Nasionale Party 
se Vaderland gevaar het. Is 
die Vaderland se vyandskap 
teen die Ossewabrandwag 'n 
soort ,ontgroening' wat die blad 
moet deurmaak voordat hy as 
gelyke toegelaat word in die 
geselskap van sy nuwe kolle-

,Daar is twee standpunte 
waartussen elke Afrikaner moet 
kies - want albei word in die 
praktyk beoefen. Die een is vel
harding (of ekstremisme ~oos 
dit verlteerdelik genoem word) 
en die ander is takt. 

,Vir die Afrikaners wat hul 
ideale wil berelk deur op takt
volle wyse met die Engelse saam 
te werk ter bereiking daarvan 
wag daar 'n ontnugtering. In 
ons geskiedenis het Afrikaners 
dit al telkemale probeer en elke 
keer het die Engelse gewen. Ons 
boere se dat as 'n Afrikaner met 
'n Engelse vrou trou dan ver
engels hy sodra bulle saam
geslaap het onder een kombers. 

,Twee persone, genl. Hertzog 
en Bismarck, het dieselde uitla
ting gemaak: As die Engelse 
politikus of pers my prys moet 
ek op my spore teruggaan en 
uitvind waar ek my eie land in 
die steek gelaat het. 

= : : ·: : : =- --

Takt H elp Niks 

,Toe genl. Hertzog in 1940 'n 
mosie van wantroue in die oor
logsregering van genl. Smuts ge
stel het, het hy hom min of meer 
soos volg uitgelaat: Ek het 
samesmelting aangegaan in die 
eerlike oortuiging dat ons soe
wereine status ons uit Engeland 
se oorloe sal hou, maar julie 
<wysende na die Smuts-mense) 
het my oortuig dat ek my hele 
lewe lank verkeerd was. Ek 
glo daar is net een manier om 
ons te vrywaar van deelname 
aan Engeland se oorloe en dit is. 
om 'n republiek te word, los van 
Engeland. 

,Nadat genl. Hertzog jarelank 
probeer het om republikeine 
(goeie Afrikaners) te maak van 
Engelssprekende Afrikaners en 
Afrikaanssprekende Engelsman
ne moes hy erken dat hy gefaal 
het. H ulle het blykbaar weer al 
die tyd probeer om 'n gocie En
gelsman van hom te maak -
ook sender sukses. 

,Takt het niks gehelp nie. 
,Volgerls na-oorlogse nuusbe

rigte blyk dit dat selfs Adolf 
Hitler ,taktvol' teen die Engelse 
oorlog gevoer bet in die hoop om 
hulle te oorreed om saam met 
hom die Russiese kommuniste 
op te dreUJl. Hy het nie geslaag 
nie. 

,Met takt kom 'n mens met die 
Engelse nerens nie. Hulle sien 
dit vir swakheid aan en dit 
maak bulle net verwaand en 
koppig. 

V olharding Enigste 
Grondslag 

,Die beste manier om die sa-• 
mewerking van die Engelsman 
te kry is om openlik uit te kom 
vir jou saak, eerlik daarvoor te 
veg en gcen verskoning vir jou 
stryd te maak nie. Dan ver
staan die Engelsman jou en re
spekteer hy jou; en dis 'n ge
sonde grondslag vir samewer
king. Ek noem dit volharding 
- nie ekstremisme nie en ook 
nie ,takt' nie, wat per slot van 
sake maar net prysgawe va:n 
beginsels is. 

,Dr. Malan is tans besig om 
die republiek op te offer en dr. 
Havenga I~ ons geldelike onaf
hanklikheid . op die takt-altaar 
- en dit alles terwille van 
Engelse samewerking. Die Afri
kaner sal a! hierdie dinge moet 
opoffer en tog sal geen enkele 
Engelssprekende 'n republikein 
word nie. Dit staan vas. 

,Ons volk sal nie sy ideale be
reik deur die bree takt-weg te 
bewandel nie. Nee, laat ons 
maar op die smalle pad van vol
hardende stryd loop. Di~ die pad 
wat na oorwinning lei. 

,My simpatie is nie met die 
takt-manne nie - nie met genl. 
Botha en genl. Smuts nie. Daar
om steun ek ook nie vandag vir 
dr. Malan en dr. Havenga nie. 
My simpatie is met die stryd
manne -·met Frederick Bezui
denbout en sy opvolgers tot by 
,Sambok' Smith. Paarom steun 
ek die Ossewabrandwag.'' 

Eiland lyk 
soos die Maan 

Die Britte het verlede Sater
dag .eindelik die eiland Heligo
land aan die Duitsers terugge
gee nadat bulle dit sedert die 
oorlog vir toctsbombardemente 
gebruik het. Die eiland lyk 
soos die maan word vertel, met 
geweldige bomkraters oral op 
die oppervlakte. 

Dit sal die Heligolanders vyf 
jaar neem en ses miljoen pond 
kos om hul eiland weer bewoon-
baar te maak. 

r· 

I 
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MEER SAP AS SELFS 
SMUTS 

\ 
, Dit is g lo ' n wereldve rskyn!.el da.t pa.rtye wa.t in di e 

eerste instans ie op nasionale s e ntiment steun, skit ter in clie 
oppos isie," skryf a.dv. Pirow in s y Nnusbrief. 

,Dit kom waarsk ynlik gedeel
telik daardeur dat enige poli
tieke party 'n belange-gemeen
skap is. Gedurende die jare 
wat hy in d ie opposisie sit, het 
mense van allerlei slag - by
voorbeeld harde mensc vir wie 
harde geld veel mccr waarde 
het as !deale - hulsclf beywer 
om die par ty aan die bewind t e 
bring. 

kcrc mo.tc besig om hom in 
Suid-Afrika vcor te d ocn. 

,In 'n paar gevalle het die 
Nasionale Rcgcring vee! verder 
gegaan in die Sap-rigting as 
wat gcncraa.l Smuts in sy stout
mocdlgste oomblikke ooit sou 
gedroom hct om te gaan. Een 
van h lerdic geva lle is die aan
doenlike poging om d ie Britsc 
Staat flnansleel aan die gang 
te hou. Daar was 'n tyd toe 

I dit met reg kon beweer word 
dat die ondergang van Engeland 

,As 'n nasionale party aan j ·n ramp vi r die Wes-Europese 
bewind kom, dan is dit die blanke w~rcld sou gewees het. 
har<ic element wat hom In- Tans vra mens jouself af of 

DERDERANGS 

RADIO 1 tusscn so verdienstelik gcmaak die kunsmatlgc magsposisie 
LOUW E N LOUW die Beroemdel hct dat hy binne die party die va n E ngcland nic ' n groter 

Rad.lo-lngenleura, sU:alewer, Parow, bcwind voer en die idcaliste ramp is as wat dit sou wees 
verkoop en berate! Radio's eo Elektr1eae wor. d hoe Ianger hoe mccr 'n as Groot-B rittanje sy regmatige 
Toestelle. Otrepatnerde Elektrta•telta· . . 
aannemera. Foon O·St35. ultwcnd1ge vers~ersel wat teen plek as 'n derderangse moond-

HORLOSIES EN BRll..LE 
11. J . STE VN, D e Vllllenstraat U, 

Vasco, K.I'.-VIr borloslee en brllle. 
Verkoop en repareer. Peraooollke a&n· 
dag. 19/9/TK 

ORYSHARE 
Gryebare ~n ba&l'4 blnne eeu ma&lld 

tot oatuurllke ll.leur h~ratel of g~ld 

wil en dank rr.eegcslcur word. heid in die w~rcldpolitiek gaan 
H;..:>rdie verskynsel is tot 'n sc- inneem n ie." 

--------· 
VERENIGING VAN 

KAMPI{INDERS 
terug, VT'I va.o ll.leoratof. ..Bevorder D . , V . . 
tuwegroet. •erwyder aklltera. 5/6 per aar IS n eremgmg van Kon sentrasiekampkinders in 
bottel, poewy. Kontant met beatelllng. J b b t' "'I C J p J 
Die .Boerevroa , Poab ... 1 11111, Johannes-, o a nnes urg ges 1g. u nr.. . • • oos te (va n Jobannes-
blllll'· Ol 416too burg) wat die a.anvoonverk gedoe n b et, is tot eerste voor-

----- s itter verkies. 
ANTI GR\'S KlJNS~tAl'lGE HA.AB, 

kopvelvoedlng. Heralel grysbare en 
baard binne een maand tot natuurlike 
]<leur, o! geld terug. Oeen kleurstof. 
~/6 per bottel, poavry. Kontant mel 
beslelllng. DIE BOt.:Rl!\~ ROU, Posbus 
?559, .Jobannesburlf. Fl4 / 6/50 

~IEDISYNE 

Vtrwyder dle worl•·l van u kwaal of 
alekte en herstel u re~;matlge er!eols 
GESO:o<DHEID. Ons beaklk oor die 
middels eo bebaodel aile • l~kles. Skryf, 
lnllgtlog gratis. - JIOt:IO~OF~"' J;t:s
JIIlODELS, Posbu• 4272, Johannuburg. 

Al. 9 / 49 

\'oor u alle hoop ,·an ~ren~•lnr; laat 
vu.r. en u aan d1e erp te ondeMio·erp, 
akryf dan vir oulaa.s. aan Jlll! UOERE
\ 'ROC. Po!lbllS 7639, Johannfitbnrlt'. 

(Nr. 1)1/ 91-t9 

Be!loek ons Tak in die Wandel
r&Dit', Groote K erk-gebou, vir 
Radio's, E lektriese Toestelle e n 
1\leubels. Skryf aan ont Pos
bestellln~atdeling, PhiJ Morkel, 

Po~bu~ 2'721, Kaapstad. 

BRITTE. MOE.T 
LE.E.R WE.RK 

' n Vermnning a.an die Britse 
volk om d ie regte houding teen
oor werk in te neem as bulle 
bul ellende te bowe wil kom, 
is deur die Engclse parlemen ts
lid, Cyril OsbornE' gedoen. 

Osborne hct 'n donker prcnt 
va n die Britse voedseltoestand 
geskilder en daarop gewys dat 
d ie bottcrvoorraad byvoorbeeld 
sedert 1939 van 500,000 ton ge
daal bet tot 270,000 ton bierdie 
jaar, terwyl die bcvolking nog 
steeds na weersl{antc uitbrei -
daar is 1,000,000 mccr kinders 
en byna 2,000,000 mccr pensioen

Dit i., d ie vereniging se oog- ~ en burgergrafte. 1 

merk om takke oor die bt>ll' Aansluiting sal gcsock word 
land tt' stig. Toetrede tot d:l' by d~e Bond van Oud-strydl'rs, I 
vereniging i., nie slegs beperk dit' Historiese Monumcntckom
tot konsE'ntrasiekampkinders, I missic, die Argief en die Rege
kampmcwdt•r~t t>n oud-stryders ring, . dcur wie 'n toclnl' bcskik
nit>, maar i!oi oop vir almal wat baar gcstel word vir die vcr
nog belangstel in sowel die VE'r- sorging van burgergraftf'. 
lede m, dil' tot'koms van die 'n Ontwerp-konstitusie sal 
Boer<'\'olk Hierdl'ur word die deur die bestuur opgcstcl word 
vereniging nit' nan een ge!tlag en <'Cn van sy cerste pligtc sal 
geblnd nie en i<o <oy voortbestaan ook wces om 'n program uit 
moontlik gt.>mnak. · tc wcrk waarvolg<'ns die 50· 

Die ver<'niging stcl hom ten jarlgc bc~taan van die Vrcdc 
doel om ware kameraadskap van Vcrccniging herdenk kan 
tussen dcclgcnotc, aan die vry- word. 
heidstryd te bcvordcr, feitc en Inligting oor die Vercniging 
oudbede wat met die oorlog in van Konscntrasiekampkindcrs 
verband stnnn, tc vers~mel en kan vcrkry word van mnr. C. 
te ywer vir die instandhouding J. P. Jooste, Posbus 8982, Jo-

1 van konsentras~cka:"pkerkhowe hanncsb_u_r_g~·----
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T ien Jaar Gelede 

GENL. HERTZOG SE OPROEP 
Op 11 ~Iaart 1942 b e t Die O .B . g enl. J . B . M. Hertzog 

!.e Ope Brief aan d ie Afrikanervolk be k endgema.ak waarin 
die gen eraal die volk oproep tot v olkseenheid buitekant d ie 
pa rtypolitiek. Die O .B. bet geskryf: 

Genl. Hertzog verwys na twee 
doodsvyande van die Afrikancr
volk. Die eerste is die strcwe 
om ons volk van sy vryhcid te 
bcroof en aan die oppcrgcsag 
van Engeland te; onderwcrp. 
Daardeur is ons volk ook weer
eons ·in die oorlog geslcep. Na 
die vredc sal daar maatrcHs gc
trcf moet word waardcur vir 
gocd bclct sal word dat die Afri
kancrvolk weereens as prooi en 
tot ondcrgang blootgestcl word 
nan offisiecl begunstlgdc, 
vrccmdgcslnde vyandelike groc
pe en cnkelinge in sy middc. 

PARTY-KRIUIER 

het, sal dit ook die ondergang 
wees van die Afrlkanervolk en 
Suid-Afrika, indicn nie betyds 
die Afrikaner daartoc kom te 
ontwaak nic, om te besef watter 
vernietigendc rol in ons volks
lewe vandag, onder die parle
mentere party-sistccm, deur die 
politieke party gcspccl word. So 
die Afrikaner me spocdig ont
waak om in vcrsct daart ecn op 
tc tree nie, stnan hom n iks an
ders as ondergang voor die deur 

UITOE DIEN 

trekkers as voor die oorlog. I Met vcrwysing na die twecdc 

.,Die demokraticsc pnrlemen· 
terc par ty is reeds lanka!, as 
dcugdelike middel tot bcvorde
ring van volkswelvaart, uitge
dicn en is die toevlugsoord go-

• 
DUITSE DEELNAME 

AAN · OORLOG 
Op 7 e n 8 F ebruarie bet die Duitse pa rlem ent 'n b e ftige, 

mens kan byna. se 'n barts t.ogte like bespreking g evoer oor 
die Duitse b y drae tot die verdedig ing van W es-Europa, b e rig 
ons Duitse korrespondent. D ie kommunis te bet lawaai g e
maa.k en probeer om met bebulp van hie rdie rumoer die 
spanning tussen regering en opposisie t e verb oog. B rute
kant die parlement be t kommunistiese rus verstoorders op 
en a.f marsjeer tot die polis ie bulle uitmekaar gejaa.g bet. 

I n die parlemen t is een van 1 bereid verklan.r tot onvoorw~ 
die allerbelangrikste bcslissings delike deelname nan die Euro
sedcrt die oor log namens die pese verdediging - in die hoop 
Duitsc volk geneem. dat Duitsland se ou vyande en 

Dr. Adenauer die eerste minis- nuwe bondgenote n a. die verwag
ter, het deelname aan die vcr- te oorlog teen Rusland groot
dediging van E uropa beplcit, moedig teenoor D uitsland sal 
Ons moet die vrede red, het hy wees. Die OJ)posisie-party bet 
ges~. En ons ka n dit a ileen doen voorwaardellke deelname vool'
deur Europa so ste rk tc maak gesta.a.n - as r l"kening gehou 
dat die R usse geen aanval sal word m et Dult!iiAnd se eer en 
waag n ie. belange. 

Die opposisie-party het Duitsc Die regeringsparty het gewen 
deelnamc geweier op grond van met 204 teen 156 stemme (ses 
die teit dat D uitsland nie deur lede het buite stemming gebly ), 
sy voormalige oorwinnaars as maar dit betoken nog glad nie 
gclykwaardige bondgenoot be· dat die meerdcrheid van die 
handel word nie. Duitse volk tevredc is om as 

DEELNAME minderwaardiges lo.ngs hul voor -
malige vyande te vcg nic. <Van 

Die regerlngspa,rtye bet bulle ons Duitse korrespondent). 

&RILLE 
Bring u oogarts se voorskrifte vir br'llle na. ous. 

GOEIE WERK TEEN BDJJKE PRYSE. 

GEHOOUAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
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Kerklaan, KAAPSTAD 
Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN 

Besoek ons of skryf om besonder~ede 

---

Beier Tabak * 
maak Beier Sigarelte 

... ~~'::::.'~~~""-~~ ....~-o.:.>e.~~ ~-~~ -,.__-..::."::~:.-----. ~-~ 

•
~~·~=--- -' 
~::::~~ 
-=~-. ____ ............ 
-~-...:.,.-

lrtzal'u IHJit mag wees 

ommanoo 

I 

Ten spyte van die groot da- doodsvyand skryf genl. Hertzog: 
ling in vocdselvoorrnde was ,.Vccl mcer dodend dan die 
daar ver lede jaar vir cen kwart vrcemdgcslnde, begunstigde vy
van aile vocdsel in Brittanje and in die midde van sy volks
nie betaal nie. Vanaf die dae lewe. is vir die Afrikanerdom, 
van Lloyd George, hct Osborne die heersugUgc party-kramer uit 
gcse, is die Britsc volk geleer eie volk op sock na eer en cic· 
om 'n hoer lewenspeil te eis, belanoo binnc cic party. Die oor
ongeag persoo~like inspanning. heerslng en uitbuiting van die 

word vir lis en clebclang-, • • 
bcr~~~nde politic! <'n aspirant- Suad-Afraka se 
pohttc1." 

. ,Gcen toertJies met bcgro- politickc party dcur selfsockers, 
tmgsy,fers kan ons. red tcnsy ;s vandag die mees skroeiende 
daar n nuwe boudmg tccnc:or skandaal in die !ewe van die 
wcrl~ ~om. Ander volkc \~at Suid-Afrikaansc partypolitiek. 

~;:1d0~ ~ h;~~d;~c w:-~t d~~~ En net so gcwis as wat d~t 
nodig het en cis 'n pick in die I Frankryk en andere van diC 
ckonomiese son wat ons as ons mees hoogbeskaafdc Iande ~an 
gcboortercg beskou." . Europa reeds tot val gebrmg 

Op 18 Maart 1942 hct Die O.B. 
vcrwys na die nasionnlc kocran
tc sc boikot van aile mcnings bc
hnlwc die van die Hercnigde 
Partylciding. Die blad hct berig: 
~ 

,Eel's is alles wat van die Os- • 1 
scwabrandwag afkomstig was I Slgare 
vc~snippcr of selfs heeltcmal gc- ~ • 
W<'ICr. Nou kom genl. Hertzog 
met 'n eenheidsoprocp tot die 1fc Die Vervaardigers van Kommando IS dw 
gansc Afrikanervolk en die na- ~ 
sionnlc kocrante wcicr om daar- grootste verbruikNs van Suid-Afrika se eerstegraadse tabak. 
die oprO{'p te plaas." GI·~074 
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DUITStAND, SPANJE EN 
TURKYE KAN EUROPA RED 

Vir die dcnle maal hinne 'n kort tydjie - in Ottawa, Rome en 
Lissabon - bet ·die besorgde geneesherc om die kranke bed van 1'-ATO 
die Noord.-Atlantiese Verdrag-organis asie, "·ergader om te sien wat die 
pasient skeel en wat gedoen kan word om. hom te help. Die diagnose is 
hetreklik eenvoudig: hloedarmoede. Die geneesmiddel is ook vanselfspre
kend: 'n hloedskenker moet die pasient nuwe krag en lewe gee. Dit is min 
of meer die kern van d ie toestand wat deur die Lissahonse konferensie 
gedurende middel Februarie in oenskou geneem is e.n wie se oogmerk 
mens in die volgende sin kan saamva t: Duitsland moet hloei! 

Sedert die stigting van d ie 1 teen die einde van 1951 gerecd pese toestande i11 dit duid~>like 
roemloos ~esto_rwe Brusselse moes gchad ~et, is da.a~ nog I dat r .aa.s die vryheidsliefhebben
blok, van wte dte Noord-AUan- maar net vyf m gercedhetd ge- de Swede en Switsers net Duits
tiese Verdrag die erfgenaam is, bring, terwyl die ander vyf nog land en Spanje en Turkye 'n 
was dit duidelik dat die gesa- nie eens halfpad gerced is nie. doeltreffende wal teen die kom-
mentlikc beleid op valse grond- muni.sme kan opwe rp. 
slag berus en vandaar dan ook Die Amerikaanse dcpartcment 
dat die ongchoorde verspilling Deur van buitelandse sake, wat sterk 
van Amerikaanse dollars tot 'n onder die invloed van Londen 
fiasko moes lei. en Parys staan, het egter hard-

Hierdie valse grondslag is dr. Otto Strasser nekkig geweier om hierdie feite 
da.arin gelee dat Engeland nie te erken. Hulle het Spanje en 
in die groep ingesluit is n ie en Duitsland doelbewus verag en 
dat Frankryk en die Benelux- Die program van vyftlen divisies onderdruk en Turkye ook maar 
Iande r:ie gewillig was en is om vir 1952 moet gevolglik maar net op skamele wyse 'n aandeel 
werklik aktief teen die drei- verminder word na twaalf." gegee vergeleke met die hulp 
gende Russies- kommunistiese KOl\:IMUNISTE wat op Engeland, Frankryk en 
gevaar op te tr'6e nie ten spyte die Benelux uitgestort is. 
van die oon' loed woordelike Nog treuriger klink die berigte 
versekerings. Hierdie woorde- in die tydskrif U.S. News and 
like versekerings het net een World Report wat onder meer 
doel en dit is om so vee! dollars lui: .,Daar is f eitlik so goed GS 
as moontlik van Washington te geen wapenproduksie in Frank
ontvang en dit te verslind son- ryk n ie. Die Franse nywerhede 
der dat die getal divisies wnnr- wil geen militere kontrakte aan
voor dit bestem is enigs'ins aan- vaar ni.e enersyds uit vrees dat 
groei. die regering die fabrieke mag 

ERKEN 

ENG ELAND 

DE GAULLE WAG • • • 
Voorverlede week het Frankryk sc sewentiende eerste 

minister sedert · die einde van die Tweede \Vereldoorlog, 
die lede van sy regering aangekondig. Premier Pinay sal 
aan die hoof van 'n koalisieregering staan - 'n kombinasie 
van die demokratiese politieke partye in die Franse parle
m('nt. Aan die linkerkant sal die nuwe regering opponeer 
word deur die Kommunistiese Party en a.an die regterkant 
deur genl. De Gaulle se volksbeweging. 

Die 61-jarige generaal De 
Gaulle wat nie lid van die par
lement is nie - hy verkies om 
nie lid te wees nie - lei sy par
ty vanuit sy huis, waar hy in 
blykbare afsondering woon. 
Nogtans hou hy sy hand op die 
pols van die openbare !ewe van 
Frankryk. Dit word vertel dat 
hy leierskap-oor-die-telefoon be
oefen. Sy telefoon-rekening be
loop meer as vyftlg pond per 
maand. 

REDDER 

land en sy volk te wees. So 
geduldlg wag hy dat daardie 
uur moet aanbreek dat by som
tyds die senuwees van sy vol
gelinge tot breekpunt toe span. 

Berigte uit Frankryk dui 
daarop dat genl. De Gaulle glo 
dat die uur van lotsbeslissing 
nou baie naby is. 

Genl. De Gaulle is tans besig 
om 'n reeks vergaderings toe 
te spreek in die vernaamste 
stede van Suidwes-Frankryk. 
Hierdie dele word beskou as die 
middelpunt van De Gaulle se 

Genl. De Gaulle glo dat die krag. 
talryke regeringskrlsisse wat I 
Frankryk met vervelige een- -------------
tonigheid• teister meedoi.lnloos f ,DIE o.B." word gedruk deur Pro 
afstuur op die uur van Frank- EC"Clesla.-Drukkery, Stellenboech, vir 

ryk se lotsbeslissing. Hy glo die etena.a.rs en uttgewen: Voorela.g 
dat hy aangewese is om in I (Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
daardie uur die redder van sy 703• Poebus Hll, Kerkplelo. Ka.a.p-

ata..d. 
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Besoek ons wanneer U in Kaapstad is 
Ons pryse-die billikste Ons diens-die beste 

Hierdie gevolgtrekkings is 
deur die Amerikaanse pers 
woord vir woord reeds erken, 
maar sonder dat dit Washington 
tot die juiste stappe beweeg het. 
Ek neem 'n paar aanhalings uit 
die pen van die miliU!re mede
werker Hanson W. Baldwin in 
die New York Times van 8 
Januarie. Nadat die New York 
Times op 25 Desember berig het 
dat daar van die tien in voor
uitsiggestelde Franse divisies 
vir die einde van die jaar nog 
net drie gerccd is, terwyl die 
orige sewe nog eers op Ameri
kaanse wapentuig moes wag 
voordat hullc slagvaardig kan 
wees, skryf Baldwin: 

oorneem en andersyds weens die 
vrees vir die talryke kommu
niste in beherende posisies in 
die nywerhede. Ten slotte· ls 
die Frsnse kontrakteurs ook 
baie gekant teen die mllitere 
inspeksie . . . Hulle voer aan 
dat Duitse offisiere nog meer 
aanneemlik is as die Ameri
kaanse omdat hulle minstens 'n 
hofliker houding aanneem." 
(Uitgawe van 21 Desember.) 

Engeland, wat homself weens 
sy wereldwye belange nie in die 
Westersc kamp gevoel nie, se 
beleid kom daarop neer dat hy 
Duitsland net as maneuver- en 
oefenveld vir sy rekrute wil 
benut terwyl sy werklike stryd
magte by die Suezkanaal, op 
Malta en Cyprus, in Sin~poer 
en Hong-kong gekonsentreer is. 
Vandaar dan ook dat hy druk op 1 
Amerika uitoefen om die stryd l 
ln Korea te staak a! kom dit I 
neer op 'n nederlaag, sodat 1----- - - ---------------------.1 

.,Die jaar 1952 begin vir die 
Noord-Atlantiese Verdrag met 
slegte vooruitsigte. Die verdedi

En op 18 Januarie skryf die
selfde tydskrif kort en ssaklik: 
, \Vat die verdediging ,:an \Yes
Europa betref, dit staan ' as <lat 
Frl\nkryk nie die rol kan ven·ul 
wat Ameri.ka aan hom toewy!> 
nie . • . Duitse trOI'PI' en nie 
Franse n ie, is gevolglik die hoop 
van Amerikaanst> stratege, die 
eni.gste wat ons trol'pe k on by
staan." 

WERKLIKHEID 

ging van \Ve.s-Europa is in die Hier word die teenstelling tus
eerste plaas 'n saak vir land- sen die verbeeldingspolitiek van 
magte. Daarom moet Frankryk die Amerikaanse departement 
en Duitsland die hooflas in bier- van buitelandsc sake en die 
die verdcdiging dra. Frankryk werklikheidspolitiek van die 
het egter nog nie cens die be- Pentagon Oeerhoofde) helder en 
skeie oogmerk van 1951 bereik klaar uitgedruk- 'n teenstel!ing 
nie en sy program vir 1952 sai l van wie se oplossing die welslae 
wcsenlik gewysig moet word. van NATO afhang. 
Van die tien divisics wat hy \'ir elke k enner van die Euro-

BASTERPROBLEEM 
IN BRITTANJE 

Die Britse gelykstellingsbeleid tussen wit en swart is 
verantwoordelik vir die ontstaan van 'n nuwe en dour pro· 
bloom in Brittanje, naamlik die buite-egtelike basterkinders 
wa.t deur die staat versorg moet word. 'n Britse Q.C., adv. 
Rowland Thomas, het in ' n Londense geregshof verwys na 
die geval van 'n basterkindjie wat deur die staat versorg 
moet word nadat die blanke moeder die negerva.der verlaat 
bet. 

Hy bet verklaar: ,Sommige. da.ar 'n hele uittog van blankes 
nie-blanke mans kom hier; le uit Brixton plaasvind as gevolg 
hicr rond en kry staatsteun. van die instroming van nie
Wanneer jong blanke meisies blankes. Die stad het alreeds 
bulle agternaloop vind geen hu- die naam ,Little Africa" ver
welik pi~ nie. Buite-egtelike wert. 
kinders word in die lewe gebrlng Union Movement, sir Oswald 
en ons moet hulle onderhou met Mosley se beweging, gaan deel
die gevolg dat die belastlngs necm aan die aanstaande Lon
opgaan." Hy het uitgcroep: I don City Council-verkiesing. Die 
,.Die arme Britse publiek. Hulle beweging se beleid sal wees dat 
behoort te weet wat aangaan." nie-blankes belet moet word om 

'n Speurder flet die hof mee- die land binne te stroom deur 
gedeel: ,Ons kry met tot vyf beter toestande vir hulle in hulle 
of ses gevalle per week te doen." eie Iande te skep. 

Dit sal waarskynlik die eerste 
APARTHEIDSVERKIESING apartheidsverkiesing Cop die 
Union, die orgaan van die En- Suid-Afrikaanse patroon) wees 

gelse volksbeweging, skryf dat in die geskiedenis van Brittanje. 

Amerikaanse divisies vrygestcl 
kan word vir Europa. 

Teen hierdie rigting begin die 
Amerikaanse volk en die letlr
leiding hom in steeds toenemen
der mate te verset en vir die 
eerste maal het die kongrcs nou 
gevra wat van a! die miljoenc 
dollars geword hct wat vir 'n 
Europese leer bestemd was. Die 
antwoord was dat dit nog net 
bestaan het uit die divisics wa.t 
Amerika self daarhcen ge.stuur 
het! 

Aangcsien Acheson met die 
Britse en Franse invlocd hom 
nog op die Lisssbonse konferen
sie laat ge!d het, bly die toe
stand voorlopig nog onvcran
derd ten spyte van die vriende
like aanbicding van bloed cleur 
die Bonnse bcwind aan die 
NATO-pasi(lnt. 

Olfl\fEKEER 

Nee, die genesing kan aileen 
geskied deur 'n volledige omme
keer in die beleid wat tot dus
ver deur Washington gcvolg• is: 

I In die plek van die natuurstry
dige opvatting wat die Europese 
verdediging op Engeland, die 
Benelux en Frankryk laat steun, 
moet die opvatting gestel word 
wat in oorecnstemming met die I 
natuurlike feite Is. 

Die vt>rd~>diging van Europa is 
in die ~>erst.- plaas 'n saak vir 
gN.amer1tlike o p t r e d e deur 
Sparjt>, Duitsland en Turkye, 
ondersteun dour die Britse vloot 
~>n die Aml'riknanse lugmag. 

B'rankryk sc aandeel sal af
hang van sy binnelandse ge
sondheidstoestand en van sy 
bydrae in sy kolonies soos 
Agter-Indie en Noord-Afrika, 
maar allermees van die vraag 
of by die kommunistiese greep 
in sy cie boesem sal kan afskud 

wat ook vir Italie geld, wat 
militl!r gerus maar buite reke
ning gelaat kan word. 

Duitsland, Spanje en Tnrkye 
is bereid om saam met Amerika 
die verdediging van Europa en 
<lie bevryding van Oos-Europa 
wnar te neem, mits bulle <laar
deur ook hul eie belange kan 
ellen.. Sodra die Amerikaanl!ll 
d~>partement van buitclands~> 

sake dit besef en u'itvoer, is 
NATO gesond en Europa gercd. 

Die beste wyse om die grootste 
voordeel uit u vakansies te haal 
is om al die lastige besonderhede 
vooraf haarfyn uit te pluis. En 
dit is die taak van die S.A.S.·Reis
buro. Hulle sal u vervoer n.1, en 
akkommodasie in feitlik enige 
plek te wereld reel. HuUe sal u 
van deskundige caad bedien sodat 
u socgvcy kan vertrek, wetende 
dat alles in die haak is. Dit kom 
nie daarop aan of u na Swasie
land of Switserland, na die Suid-

versamelnaam 11ir die aum
rowende tone/e 11an bout, 
berge en die setkus ••. en 

dit alles slegs 'n hanetreetiie 
fJan u a/1 Dit S.lf.S.-Reisburo 

rtil flolltdige lo"e sowe/ as 
flakansies It enige 11an die 

lalrylte oorde fangs die 
Tuinroele. 

kus van Natal of die Suidlrus van 
Frankcyk wil reis nie-u is van 
dieselfde, deskundige en hollike 
diens versekec. 
Ook sakelui beplan bul reise ooc
sec in oorleg met die S.A.S.-Reis· 
bucos. Hulle II! hul veral toe op 
die reeling van passasies, dog 
deur middel van samewerkcnde 
agente dwarsdeuc die wereld, be· 
hartig hulle ook hotelakkommO· 
dasie sowel as a! die bykomende 
besonderhede. 

KOM TERUG 
NA SORRENTO 

na die lemoenboorde 
die pragtige kuston;/,, 
die sorg~Jrye tJakansielewe. 
Die helt Italii lok die 
Suid-Afrilt44nSt reisig,. 
Die S.A.S.·RtisbNro sa/ 
11 see- of lugreis na ltalii 
en die res van die 
Vas/eland rtil. 

P.ggrt dart eetS s -
"~~a )/e !'"'" s.~· uF0 I 

-
{ (/.J {j~ ~ ~ l S J3 - ,A,mpfelike l ~ Reisburos vir die Von 

- RiebHd-FeJb~';._~ri E~su'lf 
KAAPSTAD • DURBAN 

PRETORIA - PORT ELIZABETH 
OOS·LONDEN • KIMBERLEY • BLOEM

FONTEIN • PIETERMARilZBURG • WINDHOEK 
BULAWAYO • LOURENCO MARQUES - lndlen u nle in die nabyheld van enigoon 
van hlerdle kantore woon nle, sal u Staslemeoslor gruc;, navr .. namens u behartic;,. 


