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G eregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. WAlTER . BLANKES GAAN UITGELEWER , ~ 

WORD NA DERDE WERELDOORLOG ? 
I Die B ritse r egering bet ver- va n 'n blanke gem een sk a p, 
Jede week op Maanda g sy ge- n et soos die Eer ste Wereld
sa g oor die voormalige oorlog geeindig b et in die uit 
Italiaanse k olonie, E ritrea, in d rywing van die Duitse ge
N oord-Afrika oorgedra aan meenskap uit Tanganjika en 
die swa rt k eiser van Abessi- die uitlewerin~ van die gebied 
nie, Haile Selassie, m et wie 'Se deur Brittan~ a a n nie-blan• 
koninkryk E ritrea nou 'n fe- kes. . 
deras ie vonn. Die gebied E lke wer eldoorlog bet vir 
was vir 'n h a lwe eeu lank die blanke in Afrika 'n a gter
Italia a nse b esit, en is geclu- uitgang beteken. Suid-Afrika 

om VOOR die d erde wereld
oorlog· te versek er dat die 
blan kes in Afrika nie lrierdie 
oorlog teen Brittanje sal ver
loor nie. 

Jr 11 K t d 24 Se t mber 1952 .Prys Sd. Nr. 43. 1 r ende die Tw~~de W er eldoor- staan w eer gek~mpr?mitteer 
g. · aaps a ' P e ~ log van Itab e afgen eem en om saam met Br1tta nJe aan 'n 

E nige eise en aansprake 
m oet VOOR deelname aan die 
oorlog t ot uitvoer ing gebring 
wor d. Word dit gedoen ? Is 
daar a l ei'se gestel, on der an
d er e t en opsigte van die ver
deling van Suidelike Afrika 
in blanke en na turelle state? 

onder bestuur van Brittanje derde w er eldoorlog deel t e 

Nog 'n 
Gunste 

'T! geplaas. l\le t die voor uits ig n eem t er , besk ermibg van 

V P Man ten 
I 

om voortaan onder die swa rt Afrika." 
• • • . k eise r van AbessinHi t e s t a an Hierdie keer is daar blyk-

is die Italiaanse bevolking baar g een blanke E uropese 

R b I• k van die gebied b esig om die moondheid wat uitgedryf sal e p U I e I land so vinnig as moontlik t e word nie, maar die gevaar is 

Legion Steun 
Versetpleging 

van 
Die tweede republikeinse pleidooi van 'n Ver enigd e 

Par ty-lid b et verlede week plaasgevind en wei in Natal , waar 
'n provinsia le raadslid h om ten guns t e van 'n republiek 
uitgespreek bet. Die eer ste, waarvan twee weke gelede in 
Die O.B . m elding gemaak is, b et op die Tra n svaalse kong res 
geskied waar 'n Afrikaanssprekende a fgevaardigde van 
Rustenburg, mnr. B . Kloppers, gese b e t dat die r epublikeins e 
dra ng by a lma l aan wesig is. 

verla at. Va n die blanke b e- groot da t 'n g root deel van 
volking van ongeveer 80,000 die gevestig de blankes in 
be t daar nog n et 17,000 oor - S uidelike A f rika na die derde 
gebly. . wereldoorlog deur Brittanje 

So bet die Tweede W e reld- aan s wart oorheersing uitge
oorlog - waartoe Suid-Afrika lewer ·sal w ord. Die tekens, 
' n groot en onvoor waardelike m et 'n Arbeider sbewind in 
bydrae gelewer b e t - g eein- vooruits ig, is reeds aanwesig. 
dig in die verdere uitbanning ' Die vraa g is, wa t word g edoen 

Die Springbok Legion hct sy 
steun toegese aan die nie-blanke 
versetplegers. .'n Rondskrywe 
wat uitgestuur is onder die 
naamtekening van die voorsitter 
verklaar dat die Legion die ver
set-veldtog beskou as die voor
loper van 'n .,volledige dcmokra
sie in die plek van die huidigc 
eensydige demokrasic". 

Die jongste pleitbesorger binnc 
die V.P. vir 'n republiek is 'n 
Engelssprekende, mnr. A. N. 
Ingle, L.P.R., wat in 'n toespraak 
gese het dat oor 'n republiek 
by wyse van referendum besluit 
moet word en dat die republiek 
demokraties vir aile seksies aan
neemlik moet wees. 

SAMEWERKING · NOU ·. V.P. 
Suid-Afrika sal beslis 'n repu

bliek kry, maar nic noodwcndig 
'n republiek onder invloed van 
die B roederbond nie, het hy ge
se. Die republiek s it die Afri
k aners in die bloed. Die Ver 
enigde P a.rty se konst itusie 
maak ook voorsiening vii:' 'n 
verandering van staatsvorm, en 
binne die Verenigde Party is 
baie m ense van dieselfde kaliber 
en van dieselfde uitkyk as lede 
van die Nasionale Party. Daar 
moet agting aan republikeine 
betoon word. 

BRITTANJ E NIE MEER 
SELFDE 

.,Ons het sommige mense in 
Natal wat meer Engels is as 
wat koning George ooit was," 
het hy gese. 

SE VERKI ESI N GSKREET 
Terwyl dr. Malan op die Strand aangekondig het dat hy die Britse 

Protektqrate by die volgende verkiesing gaan bysleep, is die Verenigde 
Party .. Ieie r s hesig m et ' n velrdtog vir die uitligting van die kleurvraagstuk 
uit die partypolitiek. Sowel die hoofleier van die party, mnr. J. G. N. 
Strauss, as die provinsiale leiers het r eeds pleidooie daarvoor gelewer. Een 
van die openhartigste hetoe vir samewerking is afkomstig van die Trans
vaalse L.U.K., mnr. Blaar Coetzee. 

, Aparthe id," het hy gese, ,is maar n et ' n nuwe woord vir ' n 
haie ou idee wat die tradisionele h ele id van Suid-Afrika weergee. D}e 
enigste ve rskil tussen die Nasionale Party en Ver enigde Pariy se heleid 
kom daarop neer of die Kleurlingkiesers van die gemeenskaplike 
kiesersi!s verwyder moet word ooreenkomstig die prosedure wat in ·die 
grondwet neergele is, of in stryd met die grondwet." 
Hy is oortuig dat as die twee partye bymekaar kom en die regering 

willig in om die grondwet te eerhiedig, 'n tweederde meerderheid verkry 
sal kan wor d met die Verenigde Party-steun. 

Beginselverskil 
T ussen Partye 
Bestaan nie 

bet mnr. Ingle voortgegaan. ,) s ,lndien die Nasionale Party en Verenigde P a rty m ekaa-r as 'n blot.e verkiesingset teen 

, Brittanje bet in die afgelope 
twintig jaar heelwat verander " I 
ons tevrede met die uitkyk van se kele moet afsny terwille van hierdie Kleurlingkiesers, is dr. Malan se taktiek om dit
die Sosialistiese tipe van rege- dit die dwaasste en nutteloosste stryd wat ek nog ooit volgende verkiesing Wf'ereen!'. 
ring o?r kle~ake'! Dit lyk nie ! gesien b et." Albei J)artye s taan vir maatskaplike en woon- oor klew; te veg. 

om as opposJsJe standpunt in 
te neem teen die Nasionale 
Party, besef dat hy baie stemme 
in die verlede verloor het omdat 
sy opposisieskap die indruk 
moes skep dat hy teen apart
heid is. En aangesien dr. Malan 
by die volgendc verkicsing 
weereens op die kleurperd gaan 
ry, besef die V.P . dat hy geen 
kans het om naby die wenpaal 
te kom nic. Die beste taktiek is 
tlus om ,samewerking" as rperd 
op te saal en die partypolitiek 
vermoeide volk met hierdie 
slagkreet te oorrompel. Die V.P. 
kan niks daarmee verloor nie. 
Solank sy saamwerkvoorstcl as 
partypolitieke ammunusie vanaf 
die openbare verhoog na dr. 
Malan geslinger word, sal laas
genoemde wei 'n afwecrwapen 
in die een of andcr formule 

asof dit pas me. buurte-skeiding en is teen bloedvermenging. . 1\JO'l'IE F 
.,Daar moet oor 'n 'demokra- 1 

tiese soort republiek besluit 
word wat vir aile seksies aan
neemlik is, en die volkswil oor 
so 'n republiek moet by wyse 
van referendum bepaal word." 

Hy het later verduidelik dat 
as die Verenigde Party aan be
wind kom, mo~t hy so 'n refe: 
rendum hou en 'n republiek uit
roep indien twee-derdes van die 
kiesers daarvoor is. 

CONGRESS-LEIER 
OOR BLANKES 

, Daar is nie die minste ver
skil tussen die Mrikaanse en 
E ngelse bevolkingsdele nie. In 
die E ngels-Mrikaanse oorlog 
het ons aan die kant van die 1 
Engelse geveg en by Vereeni
ging bet die Engelse ons aan j 
die vyand verkoop. · 

, Die blankes het vir drie eeue 
hnl planne opgestel om die n a
turel 'n bediende te ho\L Dit is 
waarom bulle die beeste in die 
reser wes uitdun. H ulle weet 
dat as bulle die naturel van sy 
beeste beroof, by verplig word 
om werk te soek by die blankes.'' 

Hierdie ui~lating is afkomstig 
van die Kaaplandse leier van die 
African Congress, dr. James 
Njongwe. Onder meer bevestig 
dit die waarsknwing dat die ver
setbeweging gemik is nie teen 
die Nasionale Party nie, maar 
teen die blankes as geheel. 

Mnr. Coetzee het voorts 
gese dat die twec partye se 
beleid albei verskil van die 
van Sabra en die kerkc, wat 
algehele segregas:e voorstaan. 

,.Op hierdie punt stem dil' 
Verenigde P arty saam met dr. 
Malan wat verklaar het. dn,t 

PARTYE BAKLEI 
OOR KOALISIE 
,,Die V crenigdc Party se 

praatjies oor koalisie skep 
net verwarring. Die Nasio
nale Party stel nie belang in 
koalisie nie. Die vraagstuk 
waaroor 'n koalisie sal moet 
gaan is die kleurvraagstuk, 
maar hierdie vraagstuk bied 
geen geleentheid hoegenaamd 
vir gesamentlike optrede tus
sen die twee partye nie," het 
min. H. F. Verwoerd verlede 
week op Ventersdorp gese. 

Op Standerton het die V.P.
leier, mnr. J. G. N. Strauss, 
gese dat dit die regering se 
plig, en nie die opposisie s'n 
is nie, om 'n poging tot toe
nadering te doep oor koalisie. 

algehele apartheid onprak t ies 
en onmoontlik is. aangesien die 
natnrelle op blanke plase, in die 
myne, die nywerhede en in die 
huise, werk. 

.,Ons kan die blanke beska
wing slegs handhaaf indien die 
twee bevolkingsdele die kleur
vraagstuk gesamentlik oplos op 

'n breii volksgrondslag en dit nie 
Ianger vir partypo!itieke doel
eindes uitbuit nie." Aldus mnr. 
Coetzee. 

N.P. SE ANTWOORD 
Van Nasionale Party-kant 

word op die V.P.-voorst~lle ge
antwoord dat dr. Malan reeds 
meermale in die afgelope jare 
aangebied hct om die kleur
vraagstuk uit die partypolitiek 

Die V.P. wat self apartheid 
as beleid aanvaar, maar deur 
die partystclsel gedwing word <Vervolg op bl. 4 kolom 2) 

l{anada nie Bereid 
om Engeland net 
Hulp te Gee nie 

te lig, m~ar. dat dit deur die Ka nada het so pas die voorbeeld gestel om nie klakke
V.P. ge':"eier 18 omdat dr ... ~alan loos agt er m oeder E ngeland aan t e loop en maar net te 
apartheid as grondslag gee1s hct. . , · S , 

I d t 1. h t offer wat ,sy vra me. oos n paar maan de gelede reeds 
ema n wa t 1e ar van k . · h t L d ' E · k f · t 

partypolit"ek kt>n, sal ni•• sondt>r a~n~e on d•?• e on en ~ mpue- on erens1e van. ~er'S e 
meer nou gaan aann••em dat ons trumsters \'Jr NoYember bele w~arhee? .aile eerste m tmsters 
cp die punt staan van 'n op- (of hul plaasver van gers) van die donumums na LQnden ont
lossing van die kleurgeskil nie. bied is om aandag te skenk aan B rittan je se wank elende 
Dr. Malan het reeds thvore sy ekonomiese t oestand. 
aanbod tot samewerking ge- Die bedoeling van Londen is I agenda nie uitgebrei word om 
maak, en dit is geweier oor die om die E mpire of Statebond tot ook die m etodes van eie hnlp te 
woordjie ,apartheid", hoewel die 'n nog groter ekonomiese een- oorweeg nie, Kanada n ie teeu
V.P.-leiers nou self erken dat heid saam te weef sodat Brit- woordig op die konferensie sal 
hulle 'n beleid van ,afsonder- tanje se bloedarmoedige liggaam woes nie. Na heelwat teenstrib
ing" voorstaan en bulle dit reeds gevoed kan word uit die jeug- beling het Londen toegegee, en 
vier jaar gelede ook al voor- dige a re van die domininms - op Kanadese aandrang sal die 
gestaan bet, soos Die O.B. vcr- soos tot 'n gr oot mate reeds ge- konferensie nou nie net die me
lede week aangetoon het. Die beur byvoorbeeld deur Suid- · todes van hoe Brittanjc deur 
rede waarom die v.P. dr. Malan Afrika se goud wat na Londen dominiale hulp gered kan word 
se aanbod van die hand gewys gaan om ~u~r Bri~e goed te oor':"'eeg nie, maar ook hoe Brit
het, was nie omdat hulle gron- I koop \~at m Jare me a!gelewer t~J.e gere~ k an word deur sy 
dige beswa e tee d' · houd word me. e•e m spannmg. 

r t 
1 

n h •e h1~ . Die agenda het Londen tot Om dit minder aanstootlik vir 
van 5~~00~ e d~: a.d e me, hierdie ekonomiese integrasic Brittanje te maak, sluit die 
~aar e . on 1 ~ue aanvaar beperk, en onmiddellik is 'n agenda-punt in dat ondersoek 
~e om~~~ d ·t ,oor ~Le ':loer.va~ komitee in Londen saamgestel ook ingestel moet word na ander 
dJe Huu• gem~k IS, dlt ~ se om planne vir die konferensie dominiums se binnelandse aan
as deel van d1e par typolihek e uit te werk. Maar een domi- geleenthede vir sover dit ekono
oo~l~g; en ons vrees ~at die nium, Kanada, was nie bereid miese beleid betref. 
bUidJge veldtog van die V.P. om hom aan die neus deur Lon- Die K.anadese standpnnt is dat 
vir samewerking in dieselfde den te Iaat Ief nie. Die Kana- die Britte self .'n bydrae m oet 
gees as ' n partypolitieke often- dese regering bet die Britse r e- lewer deur of harder te werk Of 
sief onderneem is. Dit is bedoel gering laat weet dat indien <Ue minder te gebruik. 

' 
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TWEEDERDES NODJG VIR 
REPUBLIEK ? NOOIT ! 

Op sy Kaaplandse kongres bet dr. Malan gese dat as die 
bepaling deurgevoer word dat aan die Kleurlingverteenwoor
diging net verander kan word by 'n gesamentlike sitting van 
albei huise, beteken dlt dat ons dJe konlngskap nie kan 
verander nie. ,Dit beteken dat Suid-Alrika. nie 'n republiek 
kan word nie, en dJt drul'! in teen iets wat a l jare deur dJe 
hele Statehood erken word - dat elke lid \ 'an die Statehood 
dJe reg bet om af te skei en 'n repnbliek te word. Dit bet 
my tydens die konferensie van 1949 getref dat al die State· 
bondse ministers daaroor eens was. Maar as die hofuitslag 
die deurslag moct gee, sal hierdie reg van Suid·Afrika 
aangetas wees, en sal hom sy vryheid ontneem word." 

Ons is van mening dat dr. Malan in 'n poging om steun 
te wen vir sy Kleurlingwetgewing, wat deur die geregshowe 
van die land verydel is op grond van konstitusionele besware. 
sy konsekwensies te ver dryf en onnodig die republikeinse 
strewe in ban de le. 'n Paar ~ weke gelede reeds bet min. 
Ben Schoeman gewa,; gemaak nn 'n twee-denle meerderheid 
wat by m een die N~lonale Party vir die oltroeping van 'n 
republiek nodlg ag en as die indruk nou boonop nog deur 
die hoofleier \&D die party geskep word dat ons nie wetllk 
by magte i-; om 'n r epubliek met minder as twee-derde 
meerderheld t c.> .. tig nie, kan dit tot groot frustrasie lei. 

REG IS V.t;RKRY 

Die reg van Suid-Afrika om 'n rcpubliek buite die Britsc 
Statebond l~ word, is deur genl. Hertzog verqy en is vasgele 
in die Statuut van Westminster en ons Statuswet. Van die 
kant van Brittanje kan daar geen beswaar meer wecs indicn 
Suid-Afrika van sy reg om af t~ skei gebruik maak nie, soos 
Ierland in 1949 gedoen het. Dit is troueos ook nie wat dr. 
Millan ontken nie. Sy betoog kom daarop neer dat die gcregs
howe nou op grond van dieselfde besware as die in verband 
met die Klcurlingwetgewing, bcswaar sal maak teen die uit
roeping vnn 'n republiek indit•n dit met rninder as twcc-derde 
mccrderheid van die gesamentlikc parl~ment sou geskicd. 
On.., moet ern..,tig waarsku teen hierdie opvatting, omdat dit 
op 'n d"aling beru'i. Die hH'e dinge - die Kleurlin~~;wet en 
'o republiek - bet nik.., gemeen nie en kan nie oor t'en kon
o;titu .. ionele kam geskeer word nle. Die moeili.kheld waarin 
dr. 1\lalan horn vandag be\ ind, ..,pruit juis uit die felt dat hy 
aan OD!t Bribe grondwet begin torring bet in 11laa ... \an 'n 
rt'publiek met 'n none grondnet nit te roep. 

Die Suid-Afrika-wet is die erkende grondwet \'an die 
Unie en solank hierdic wet as sodanig gehandhaaf word, 
moet ons howe die bepalings db.arin vervat in ag necm by bul 
rcgsplcging. Oor die vrnng of sekere wetgewing ann die ver
eistes \'no die grondwet voldot.>n of nic, kan daar verskil \'an 
mc.nlng bestaan, en tot tyd en wyl helderhcid oor wat die 
bcgrip .,parlcmcntere soewcrciniteit" presies inhou, die teen
dec! uitwys, sal dit die tank \'an 'n hof - die bestaande of 
'n nuwc - wet'S om uit tc maak of ann die vereistes van 
die grondwel voldocn is. In die onderhnwige saak bet die 
tradisionelc gcrcgshowl' beviod dat die b~trokkc wet nie 
ann die bepa.lings van die grondwet voldoen nie. 'n Mens 
mag verskil van hicrdic uitspraak maar oor die re~ van die 
hone om die ~rontlwc•t tl' erken kan niemand \ef',kil nie. 

REPUBLIJ<;K BEJWS OP ANDER \H~T 

Gekskeerdery met die 
Jlolk 

Die jongate partypolitieke o!
fensle! om die kleurbelelde van 
die Naalonale Party en die Ver
enlrde Party gelyk te skakel, 
bet my opnuut laat beset hoc 
moclllk dlt vir gewonc mcnsc Is 
om te onderskel tussen waar
hcld en propaganda. Dlt het 
weer 'n keer die onaangename 
felt by my tuisgebring dat die 
partypolltlek maar net 'n spel Ia 
- <'n dat dlt bowendien 'n spele· 
tjle Ia waarln die berocpspolitlcl 
dl<' gek skeer met die volk. 

Ek sal die feltc nocm. 
Op 3 September het mnr. J. 

C. N. Strauss, di<' Ieier van die 
Verenigde Party, sy party se 
kleurbeleld in Pretoraa sooa volg 
ult~ngesit: (11 Maatskaplike 
afeondering; (21 gccn biOI'dver
menglng nie; (31 afsonderlike 
woonbuurte:>: en 141 aanwending 
van nie-blanke arb<'id in belang 
van die hele gcmecnskap (met 
onder woordeJ aanvaarding van 
tcrritoriale en <'konomlesc lnte
grasie. Voorts het mnr. Strauss 
gcse dat dit di<' V.P sc beleid is 
OJ!l die kleurvra·\g ·tuk uit die 
partypolitiek tc Jig. 

l)r, ·Diill~~·s (lll(u·oord 
mur. Strauss 

Op 13 Sl•J>ll•mbl'r hcl dr. T. E. 

,Genoegsonw Gt•nH'('ll
skoplike Grond(•'' 

Party(' se Beleid lcord 
gelykg(•mook 

Mnr. B. A. Kloppers, 'n Rus
tenburgse afgevaardigde na die 
Tranavaalse V.P.-kongres bet 

Dit is nie die C('rste keer dat op 6 September 1952 aan Die 
'n verantwoordellke Ieier van Vaderland geal!: ,.Is daar werk
dlc Naslonalc Party erken dat Ilk .so 'n fundamentele verskil 
daar baie min vl'rakll Is tussen tussen die twee groot partye oor 
die regering en dll' opposlslc se die kleurkwessle? My oorlede 
kleurbeleidc nle. Reeds op 26 Ieier, genl. Smuts, bet in die 
Januarie 1949 hl.'t dr. D. F. volksraad gese dat die V.P. 
Malan in die volksraad voorge- staan vir afsondering. Ek kan 
lees uit die V.P. se verklaring · hocrenaamd geen verskil tussen 
van sy naturellebcleid. Die afsonderlnr of apartheid of seg
laaste dee! wat hy voorge)C('S regasic aien nie, en u genl. 
bet, bet gelui: Smuts afsondering as die beleld 

,Derhalwe is die Verenigde vl\n die party neergele het, voel 
Party nie ten ~runste van 'n be- ek oortul~r daarvan dat daar 
leid van gelykstelling of assiml- \'Oidocndl• Jr.:>meenskaplike grond 
Jasie nie en staan hy vir die bl'staan om 'n grondslag vir 
handhawing van 'n beleid van snmewerking op apartheid of 
afsondering • . . " afsonderlng te vind, mlts die 

Dr. Malan bet bomself in die gOI'ic wil daar bestaan." 
rede geval om op te mcrk: ,At- Ek pan nie meer aanhalings 
sondering is bale sterker as plaa.s utt verklarings van be
apartheid." kcndc en onbekende persone om 

Voortgaandc het by gell'Cs: tt• wys hOI'dat die kleurbeleide 
, ... vir die handhawing van 'n van dtc V.P. en die N.P. nou ge
belcid van afsondering op moat- lykgc kakel word nie. Ek wiJ 
skaplike gebled. aparte woon- daarop wys dat die kleurbeleide 
buurte en ook die vermyding van VIUl dil' twee partye nog maar 
rassevermenging en die ontwlk- nltyd min of meer dleselfde was. 
keling, met lnRgneming van dit• En my gesag Is nlemand min
voornoemde feite van verakil, dPr Jl!! die Eerste Minister nie 
van die naturellebevolking in hul en my bron Is die verklaring 
eie en in die land se belang. So- wat hy alreeds drle jaar gelede 
danigc ontwikkeling sal ond!!r gt'dOOn bet. En nogtans het die 
blankc Ieiding plaasvind Ia) In partye dit reggckry om bulle 
die naturellereserwe:s as dit• nn- volgelinge soos katte en bonde 
sionale en kulturel~ grondHiag te laat baklci oor hul kas
van die naturelleras, ens. , .. " tig1· botsende kleurbeleide wat 

Dr. Malan het toe vcrvolgPnH p~r «lot van rekening maar een
gese: , Ek \'ra, met dit> oog op dera is! Dit is wat ek noem 
wat ek hier voorgelees het llS gl'kakeerdcry met die volk. 
die verklaarde belcid van daar· 
die kant van die huls, of daar 
nle genOI'gsame gemcen kaplike 
gronde is dat ons met betrck
kin!;' tot die naturdlevrnagstuk 
gesamentlik met meknnr knn 
raadpleeg niq. Daar Is genocg
samc grondP daarvoor." 

•mler Ontl'lmfAs t•ir 
J'.P. :>e Klt•urlH•lt•id 

Onshuhligf' J olgelinge 
t'ntl dif• l'arl)'e 

Donges, mlnl'ilt•r van binneland
:se sake, op Ultl·nhage die be· 
leids\.'crklarlng van mnr. Strau!ls 
bchandel. Volgl'ns Die Burger 
het hy da.nrop gcwys dat dit 
bale op die Ices van die rege
ring sc aparthcldsbeleld geskoci 
is. Voorts sou hy gesc bet: Die 
V.P . w11 nou ook die kleur\.'raag
!ltuk buitc die politick behandel 
t•n oplo , maur lO!J dr. Malan 
in 1948 en t:JJ9 met so 'n aanbod 
na hullt• gekom qet, het die leil•r 
van die oppo Isle gesc dnt bulle 
die nanbod nle kan 8811\"'lnr nle, 
omdnt hulle nie kan saamwerk 
met apartheid as grondslng nic. 
,Nou rdk bulle 'n belelds\'cr
klnrlng ult wat bale na nnn 
np11 rthclcl is." 

Voorlgnandt• hl't dr. Dt.ingl's :\laar ten spytc \'an die ,gc-
gN;u: Anngcslpn hullc dan nou 'n noeg:;ame gemecnskaplll<e gron· 
kit urlwlt•ld lwt wat so nnby dt•" wat dr. ?>fnlnn nungest:ip bet, 
apnrt held 1s, sui 'n mens grung hPl die Nasionnh• Pu.rty en dil' 
wil sien dat die huidlge ll'il'r VNenigdc Party v1r nog dric 
van di!! opposisie moct \'ru. of vollc jare dnnrnn soos l<nttl' l'n 
die nnnbod \'an dr. Malan om honde bakiPi our hil'rrlit• Rcifdc 
cliP kh•urvrnagstuk htutc die vraagstuk. 

En dink net ann die onherstel
bare kwnnd wnt in die buiteland 
nan ons volk en ons land berok
k!!n is dcur hlcrdle bakleiery. 
En dtnk ann die talle onskuldige 
X.P.-volgelinge sowel as V.P.
volgclinge wat mckaar jarelank 
In die hare gevlieg bet, omdat 
hulle eerllk onder die indruk 
verke< r hct (miskiC'n nog ver
keer) dnt hulle oor kleurbeleid 
van ml'kaar vcrskil. ~ou moct 
httllt• Uttvlnd dat hullc al die 
jnrc met mekanr saamgestem 
lwt! Dil is mo~ stuitig. 

pnlltlt•k c>p. te los, nog steeds \Vat nou gebcur het, i, dat 
sl t 111. mnr. Strauss, In byna d!Csclfd!! 

Dlt is 'n pcrtincntt• ultnodi· woorde, die bcleld wnt sy party 
glng nan fliP oppo Isle om met op 1 Oktober 194 nangekondig 
diP ro•gcrlng sanwwerklng t•• bet, weer herhaal het. Dnar 1s 
oek ten einde die kll'ltrvrang- egter 'n Vl'rskil tussen die V .P 

Hceltemnl nnders word die posisie indien ons regcring stuk op tc los, up grondslag van se belqldsverldnring ''an Oktobcr 
sou hesluit om gcbruik tc maak van sy reg om sy regerings- die rcgcrlng se apnrthcldsbcleld 1948 en mnr. Strauss sc berhn
vorm te verandcr 'n reg wat hom nle deur die Suid-Afrikn- n dte opposlslc c lx'lcld wat ling daan•an m SeptPmbcr 1952. 
wet verleen j.., nie, maar deur die latere Statuut ,nr1 nn ann nparlh<'ld 1 In 194 h<'t nag die V,P.-koe-

I>it> 0.13.-blad het Janka! gc
wuarslm t••1•n die onnodigbeid 
vnn <he party\! om met mekaar 
oor kl urbcleid te twis. Die 
blod hct volgehou dat die partyc 
s beleld ccndcrs en vcrkcerd 
1 Scdcrt die Na.c;ionale Party 
algehelr. apartheid \'erwcrp het 
en die aanbcvelings van die 
Fagnn-verslag as ay beleid begin 
ultvocr bet, is die kleurbCielde 
\an die twee partye gelyk ge
m t!lk, Tcenoor die beleldc \'an 
die polltleke partye moet die 
beleld van algehelc apartheid 
gc te-l word - die cnlgste beleid 
\\ t 'n blywcnde en bllllke op
losslng van die klcurvrangstuk 
inhou 

We .. tmino;tcr. lndicn iemand die reg van 'n regering om •11 rantc nog dit' H.N.P.-koorant 
repnbliek utt te roCJI "ou woo beh~b., ... at die howe hierdie notlsic genNirn \an die V.P s 
stap nie ann die Sulci-Afrika-wet moet toets nie, maar ann (vei'Volg van vorigc kolom) aankond glng \'an sy kleurbt I ld 
die Stntuut \an Westminster en die Statu..,wet. En hi<'rdic• Selfs dr. Malan se 'erklanng In 

"''t•t bl "' • 1 .. r ·k die Volksrand oor die , gcnocg-reg, nannnn lcrlnml en lndiC (laasgenoemde nie so \olledi~ " "'o ) .,uu · 1:. r1 n ge-
nie) reeds gebruil;: gemaak bet, sal lmie moeilik 'oor 'n hot hundf' aan die• hc•JIIllin~~» van same gemceMknplike gronde • 
betwis lmn nord. di(• Suid-Afr11m·nc•t _of kan tu,scn die pnrtye sc belcide 1 

h) as gebonde daanum beskou deur sow!!l <ill' V.P.-koernnt<• ns 
I•;n a.., 'n rC'IIUbliek dan wei wettig is kra~ens die Statuut nord.- tot t) d en nyl hy 1 dci H.N.P.-koernnlt• or nrswyg 

'an We:.hnlnstc•r, dnn j.., dit wc.>ttig dat die parlement "oos GECRUIK l\1 ~.,K \an sy Of skadl'loos vcrsnipper. D t hct 
tans. saamgcstrl (koningln, "?lksrnnd. en senaat), \enal en selfbeskikklngsn•g en 'n repu- blykbaar albci die pnrlyl' bcl!!r 
dat n nuw., \orm van regt'rmg in d1e plek daarvan gestel bllt'k nord met 'n nuwe grond- gcpns om Hower mMr voort t<' 
kan word, WWUOJI die be))alings van die Suid-Afrika-net uit wet. JliC'rvoor het by geeo baklei oor kleurbeleid as om nnn 
die aard van dit• saak geen bctrckking me&r bet nic. Suld- t\~·t'e·derdc• mf'l•rch•rheid nodi~ hulle volgelinge t<' vertel dnt 
Afrika kom dan met 'n nuwe grondwet wat die Suid-Afrlkn- l "'e, want die• \H't waaraan by hulll• onder.-keie kleurbelPidP 
wet ,·ennng, met \er~kan•;tr klou ... ules en al. h!er<~ie rrg ontlc•en, n~amlik ,genoe~sn~e gcmec_nskaplike 

Dh• .fout wat dr. l\lalan blykbaar maak i., dat hv die 
RJt)G om af t.e "kei a.. voldoende magtiging beskou o~ die 
Said-Afrika-wet kragteloos te rnaak. Dit kom op dieselfde 
·~eer as wnnnccr 'n vrccmdeling na verblyf van vyf of scs 
Jaar (ruunatc hy Brits of nic-Brits is) sy stemreg !ilOU cis 
sonder dnt h~ eerS die prosedure "·an registra.,ie as burger 
deurloop bet. Die blote REG om burger te word na ~ jaar, 
onthef h om noe: nie ,·an '>Y bcperkinge as vreemdeling nie. 
Eera moet by GEBRUIK maak vaa sy reg en hom laat regis
tret>r. Daarna venal al sy noeere beperkinge. 

(vervolg in volgende kolom) 

• d1e Statuut \'llll \Vt•stmmster, gronde v1r samcwerktng het. 
het gcen sodanig(• ,.\'Cr!>kanste In 1952 kry mnr. Strauss se 
klou ... ule" nle. herhaling van sy party sc kleur-

Dcur tc bcwccr dat ons nie beleid groot publisitcit tn die 
die reg bet om met 'n gewone pcrs en die Nasionalc Pnrty 
meerderheid 'n l'epubliek uit ncem op kabinethoogtc daan·an 
tc rocp n!e, is ons net besig kcnnis. ~ou boor ons weer akic
om 'n nuwc spook lan~s die Ilk dat die V.P. sc kleurbeleld 
reeds mocilike rcpublikeinsc bale na aan apartheid Is en die 
pad op tc hnng. Laat die N'a- V.P. sc mnr. Blaar Coctzee, 
sionale. Partyleier.. liewer., L.U.K., wrtel dat die V.P. en 
"oos D1e Tran.,\·aler onlangs die N.P. met mckanr saamstcm 
gedoen het, die oplossin~ ,·an dat die Kleurllngc op aparte 
hul moeilikheid .,ien in die ui~ kieserslyste geplaas mo"t word 
roe ping \'&11 'n republiek, in -net die V.P. wll M dit moct 
plaa., \an hul moeilikhede a.s konatitusloneel gesklcd en die 
... trulkelblokke in die pad na N.P. is gewillig om dit onkon-
die re11ubllek te kom rol. stitusioneel te docn. 

l)it• l'oliti(•kt• s,u•l u:ord 
rmders ~('Spt•(•f 

Ten slottc wil ek die vraag 
stel: Waarom het die beroeps
politicl dan nou aklelik so 'n 
trclfcnde oorcenkoma tu~~:sen die 
V.P. en dl!! N.P. se kleurbeleide 
ontdek? Ek dink ek kan reg 
rani. Die omstandighede bet 
mecgebring dat die pnrtypoli
tleke spcl nou eftens anders ge
spcel moet word. 

D'e Nasionl\1(! Party sit met 
bulle handc In hulle hare. Hulle 
moct die konljtltusionele krisis 
oplos en terseiCdqrtyd die Kleur
linge op n}l3rte kleserslyste 
plaas. Maar bulle wcet nie hoe 
om dlt te doon sonder ·n twee
derdc parlementllre meerderheid 
nle. \Vat moot bulle nou doen? 

(Vervolg op bladsy 3 kolom 5> 
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BESLUITE VAN LAERTREK ( wowowowowowowowowowl 

t~:.?.~~!~~~~::. GEKRITISEER' · 
.,Beginselvas OB.," Natal. skry(: 

Ek bet met die grootste 
belangstelllng die persberigte 
oor die O.B.-laertrek gelees en 
t ot my spyt m oet ek erken dat 
die hele attere 'n slegte smaak 
in my mond agtergelaat het en 
bowendien voel ek dat die be-' 
sluite van die laertrek beslls 
onoortuigend is. 

I n die eerste plek: Die Groot
raad het jare gelede besluit dat 
O.B .-lede na oortuiging by 'n 
politieke pa rty mag aansluit. 
W aarom word h lerdie beslult her
baa!? Dit is in elk geval moeilik 
vir my of te verstaan hoedat 'n 
oortulgde Brandwag by 'n poli
tieke party kan aansluit. Sedert 
19U is ons vanaf die rostrum en 
deur middel van pamflet te van 
die euwels van die pa.rtystelscl 
vertel en bowendien sien ons 
ook clke dag dat 'n politleke 
party onbekwaam is om lands
p robleme op te los; hoe op aardc 
kan 'n getroue lid by 'n stelsel 
aansluit wat teen sy eie en teen 
die beginsels van die O.B. is? 

In die tweede plek: Die Groot
raad het besluit dat dit die 
positiewe ta.ak van die O.B . is 
om 'n republikeinse staa t , ge
skoei op die model van die tra
disionele partylose R epubliek 
va n Transvaal t e s tig. H et d ie 
Grootraad dan nie alreeds in 
Oktober 1951 besluit om 'n 
republikeinse beweging en a nti
politick cpartyfr<>nt t e s kep nie? 
W as die besluite van verlede 
jaar da n onwettig da t dit her 
baa! moet word ? Die huidige 
regeringsparty tiet by w-}sc van 
sy ministers tallc maal vcrklaar 
dat hy nooit 'n republiek sal 
uitroep tensy die oorgrotc meer-

GEKLASSIFISEERDE 
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derheid van die bevolking daar
voor is nie. Graag wil ek nou 
weet hoe daardie lede wat by 
die politieke partye gaan aan
slult die rep ubliek ga.an verkry? 

I n die derde plek: Die hoogste 
gesag 'van die O.B. berus nou 
glo in vier persone maar niks 
Is van dle organisasie gese nle. 
Ons verstaan dat om in die 
goeie guns va.n die partypolltiek 
te kom is die kwasle-mllltere 
grondslag om 'n K.G. en A.K.G. 
tc he, afgesk af. Moet on.s nou 
verstaan dat d ie generaals in 
, voorsltters" ve rander sal word 
en die kommandante , komitee
lede" sal wees? En hierdie vier 
persone, het bulle enlge disJlpli
nere magte en hoe sal bulle 
die gevoelens van die massas 
agterkom as daar nie 'n uitge
breide Grootraad is n ie ? 

Nee, mnr. die Redakteur, ck 
voel beslis nie tevrede nie a s ek 
terugdink aan die ve rled e, die 
geboorte van die Ossewabrand
wag in die E eufeesjaar toe die 
Afrj){aner volksbewus geword 
bet, aan sy ontwikkeling toe hy 
'n ledetal van 'n kwart miljoen 
had aan die ver'volg ing en teis
ter inge van die oorlogsjare, aan 
d ie Noodhulpfonds toe nie een 
partyman 'n pcnnie gegec het 
nie, e n nou aan die a n ti-klima ks. 
Sal ons n ic met D o.wid uit roep: 
,.Hoe het d ie belde geval diep 
in die stryd!" 

Naslonale ka ndidaat stem want 
ek het geen keuse nie omdat 
ons d ie las va n die Brltse parle
m entere sisteem moct dra, maar 
ek '!lien nie kans om boetle
boetie m et die partypolitici te 
speel nie. Op die oomblik, lyk 
dit vir my, het die O.B. 'n party
s kok gekry wat by aan sal Jy 
tot die a.s. verkies ing verby is. 
Ek voorspel egte r dat na die 
verkiesing sal daar 'n herlewing 
kom en die O.B. sal weer 'n 
mag in ons la nd word. 

('n GedcPit <' va n d:e brief wat 
oor die voorma lige Icier handel 
het ons wcggclaat. Die besluitc 
van die Grootraad van 1951 was 
n ie onwettig nie, maar is nou 
bevestig deur d 'e Laert rek. Die 
organisasie bly voortbestaan 
tot tyd en wyl daar uitgemond 
word in 'n groter republikeinse 
beweging. RED.) 

Republikeinse 
Koers 

1\ln r. F red Hattingh, Ysterplaat , 
sk ryt: 

Die besluite wat op die onlang
se laertrek op Bloemfontein 
genecm is, is regtig bemoedi
gend, en duisende van ons repu
blikcinsgcsinde nasiona liste sien 
belangstellend uit na die tot 
standkoming van 'n suiwer re
p ublikcinse beweging, die naam 
waarvan elke draadsitter bt~ 

hoorl te oortuig dat daar maar 
M n oplossing vir ons probleme is 
en dis ' n republiek buitckan t 
die Statebond. Ek wil da n ook 
van die geleenthcid gebruik 
maak om die Groot raad en die 
Laertrck wa t vir die besluite 
vcran twoordelik is van my in
nige waardering te versekcr. Die 
afskaffing van die postc K.G. 
en A.K.G. sal ook bale daartoe 

Ek kry d ie ind ruk, mag ek 
verkeerd wl'cs, dat 'n elem ent 
in die O.B . ingcsypel het wat 
politieke aspirasil's het en omdat 
daardie aspirasics nie langs die 
weg van die O.B. volbring ko.n 
word nil'. word. daar by 'n 
politiekc party na gesoek. E k 
voel d us dat as daar O.B.-Il'de 
is wat nou oortuig is dat die 
politicke partystelsel reg is en 
d 'c O.B. a l die tyd op 'n dwaal
spoor was, bulle eerlik moct 
wccs en erken dat bulle nou bydra om mensc wnl l'nigsins 
partymannc gewotd bet en nic skugter teenoor die militere 
m(>cr in O.B.-bcginscls glo ni<'. nard van die Ossewabrandwag 
Dit is nit• vir my duidelik hoc- ·gestaan bet tt• oortuig dat die 
dat 'n waaragtige O.B.-man ook beweging nie 'n on-Afrikaanse 
'n partyman kan wecs nie. Olie gcdrog is wat sy bcsicling uit 
meng nic met water nie. uitheemse ideologiee put nie, 

Dnar is nogal heelwat Brand- maar 'n suiwer Afrikaanse 
wagtl', !'!Onder politicke aspirn- boereseuntjie wat sy krag en 
sie.s, wat in 'n strik gcvnng is. inspirasie uit eic bodem adem. 
Dil' huidige regerendc party Daar's vandag honderdduisende 
wil die volk • vertel dat hy die Suid-Afrikaners wnt net soos ek 
enlgstc pohtickc ·party is wat onherroeplik van die partypoli
Suid-Afrika vir die blnnkedom tiek afskeid gcm•cm het. Nie 
knn of !Ia! red. I., dit nie somaar omdat ons juis lc<•n die cen of 
' n partyslagkrect ~ie? Daar a?der politieke party gekant is 
word ook gese dat as die nndt>r me, want bulle 1s log maar al
kant die vcrkicsing wcn i!'l dit mal ~en_dcrs, m~ar omdat. ~ns 

"El' IIEL~.· aeter Me:ubel• teen btl· ldaar met d:e Afriknn •rd m. oor~Uig IS .dat diC partypo~1tJck 
llk~r pry••· 8ah&we.eotj>es, atootk&rre- < 0 noo1t daarm sal slaag om ons 
tjte1 • dr!ewtet~. llnoteums, tapyte, ene.. Dlt mag so wees en dit mag ook landsvraagstukkc op tc los nie 
ool< &ll)"d to voorraad. Geeo katalol:u•. · , s · Ek • . , · 
Meld waartn u belaogeteL - VIs~ER- me · 0 wees me. IS nu vcr- Dis nie dil' manne en vroue wat 
\IJ::"l'BEI.~. Lanc•traat 179, Ka:f1'2U:ti ~il'nde ni~ en wil nil' op. dil~ snak daarby bctrokke is nie. maar die 

_ mgnan me maar !'k IS lanka! stelsel \Val nie dcug nie, daar
tecn partyslagkretn Pn ::-trcke om moct dnur 'n verandcring 
gewaarsku en ck is ook sekcr gemaak word. In hicrdie sta
dat hoe nader die verklcsing dium ·wil t•k nie meer se nie 
kom hoe mecr ,wanrskuwings" want ek wcet nic watter stappe 
<m .. oproepe"' nan die volk ge- g cdocn word om die nuwe bc
docn sa~ word. n!c SOSl'Cr om wcging' in die !ewe te rocp nic, 
Suid-Afrika te rcd nin maar om maar ek vcrwelkom die voor
lltcmme te kry, Ek k<>n mos die stelle wnt ook ons blad ·n naam 
taktiek, ek was self In die party- sal bcsorg wat geen twyfcl laat 
politick_. v66r 1938. n ic. Kom, nasionaliste, laat ons 

R ADIO 
LOt:\\< t;:\· LO UW, die Beroemde 

Rlldlo·lnacf'nltura, .Staaif'wtc, Paro,,·, 
verkoop • n heretel RAdlo' l eo Elektrleee 
Toe• t~lle Oere~<:letreerde Elektrleltelll · 
aann•mere. •Fnon 9·8435. 

BORLOSIES EN BRILLE 
11 .1. -. n :\ ;o.;. De Vllllrrttotraat 17, 

\'a~. K . t' .- VIr borloel~a ~n brUle. 
\.'erl<oop ~n repareer. Pereoonllke &M>· 
daK • 19/ 9/ TK 

ORl."SBARE 
(IRVS II<\R£. skllters. ou voorkome, 

onnodlll(, Oortulg u aelf deur OR\'s
Ui\A ll\\'01\ OER, die jongste k unem&
llre w~reldwonder, haar- en kopvel· 
voedlngemlddel te gebrulk. Skadeloos. 
kleurAtofvry. 5e. per b.:>ttel, geld met 
beatelllng. - Boel"egeneesmldMia, Posbua 
427%. l ohann('sburg. Dl/9/{9 

."-:\TIOR\.8 K{;}."S'Il\TIOt: HAAR, 
kopvelvoedlng. Hertttel c;ryehare en 
baard btnne een m&and tot natuurlll<e 
k leur. of geld terug. G~n kleunttor. 
1116 per bottel. poavry. Konl.&nl met 
bestelllog. DIE BOI':REVMU, Poebu 
711G9, JobanntebUJ"f . FH/6/ 110 

MEDISYNE 
QESONDHEID le u regme.ttge erreols. 

Oor t ulg uself deur on• beha ndellnge te 
gebrulk en u kw&al te ontwortel. Skryr, 
lnlll;tln g gratia. BM~•f'neeamlddela, 
Poe'bus 4!7%, lobannttlbUJ'Ir. Bl/ 9 / {9 

Yeor u aile hoop Y&n •Meelnc laat 
• aa.r . en u e.ao die ergete ooderwerp, 
akryf dan vir oul&u. aa.n DIE BQER'E
VROU, l'osbna 7151!8, lohanueebo.rg. 

(Nr. 1)1/ 9/{9 

Ook bet die rcgcrende party opsaal en kocrs hou. Daar voor 
nog nie bewys gl'lcwcr dat by ngter die bult wag d ie eindbc
werklik vril'ndclik t<•enoor die stemming op ons volk repu
O.>sewabrandwag gcsind is nie. bliek bultc die ~tatcbond. Hlcr 
Rover ek wcct het die ' party s~el ons ons e1e grondwet op, 
nog nooit cintlik tocnadering me om b~ndeloos te maak . wat 
met) die O.B. gesock nie _ tensy ons wll me, maar om soos ware 
ons agtcr bulle inval . en sovcr dc~okrate voor ons g~ondwct te 

. , bUig sonder om 'n mmderwaar-
ek w~et ~s nog nooit n ~rken~e digc kompleks t e ontwikkel en 
O:B.-hd n pos ~ange_b!Cd n H'. ons land op eg Suid-A!rikaanse 
D1t word all~nhk vtr party- grondslag te regeer . 
manne aangcb1cd of bulle nou 
daarvoor bekwaam is aldan n ic. 
Voor die laaste verkicsing hct 
adv. J . G. Strydom beloo! dat 
as sy party inkom sal b ulle die 
mense wat onskuldig vervolg 
was, vergoed; vier ' jaar is verby 
en d '1.nrd 'c bclofte is nog n ic 
nagekom nie. 

Ten slotle w il ek graag dit s~: 
Ek maak gcen propaganda vir 
of teen die Nasionale Party n le 
e n op s temdag sal ek vi r die 

Geen Verandering 
Van Beleid 

!\<l ev. J. Theron, J[oflit>fontein, 

1 
skryf: 

Die vra.ag is deur iema nd on
regstreeks aan my gestel : , Wat 
sou die mense wat so da nig te
vrede was met mnr. J . A. Smith 

(Vervolg in volgendc kol.) 

,VRYER" INDIE IS 
EMPIRE-WINS 

'n Ontkenning dat lndie \ir die Britse Ryk verlore is, 
is vervat in 'n hoofa r tikel van die Loodeose Daily Herald 
na aanleiding van dr . 1\f a lan se bewerlng dat Brtitanje Indle 
reeds verloor b et en besig is om die Gondkus t e verloor. 

Nadat die blad d r. Malan se I hlerdie land (Brittan,Je) \'er
verklaring dat Brittanje sy gra t 1 lceer a s vir bale Kesla gte te-
in Afrika sal vlnd indien by op r ug." 
die ingeslane weg volhard, aan- J Wat die G d k b t t 
gehaal hl't vcrklaar hy: " ou us c re , ver 

• daarvan dat hy verlore is, is 
,.Indli' is nie verlore nie. 1 daardie land besig om sy eie 

Hy is 'n eerbare lid van die toekoms uit te le, wat ondenk
Statebond wat 'n belangrike baar sou gewees bet indien Brit
rol spec! in wereldsake en wa t tanje die naturelle se regte sou 
Ol) ' n vrie ndskaplik er voet met misken en hul pad na verant-

1 

woordelikheid sou versper bet." 

(Vervolg van vorige kolom) --

as K.G. van die Os~ewabrand- VOLK VIR. GE.K 
wag nou van hom dmk noudat 
hy ook maar besluit bet om hom G E.HO U 
te vereenselwig met die g edagte 
dat dit die beste is om by die (Vervolg op bla dsy 2 kolom 5) 
N.P. te staan ?" Met vrymoe-
dlgheid kan ek hierop antwoord Daardie meerderbeid kan 
dat ons dankbaar voel dat die hulle kry - as die V.P. tog 
lciers na wie ons opgesien het maar net wil help. 
en vertrou het om verstandlge En die V.P . weet dat die re
en koersgewende Ieiding tot eer geringsparly oor bulle verlee is. 
van ons Allerhoogste, nog n66it 

1 

Die geleentheid om 'n slag te 
teleurgestel het nie, maar m et slaan of te probeer slaan is nou 
d ie daad die leuse uitleef van: daar. E e rs tens kondig mnr. 
.,Ek s al my mede-Afrika ners nie Strauss da n ook aan dat hy die 
in die steek laat en h·u l n ie aan kleurvraagstuk uit die party
die vyand uitlewer n ie." Ek politick wil lig. Dit bou al van
meen stellig dat ons alma! wa t selfsprekend in die samewcr
na volkseenheid vcrlang moet 1 king van d ie twee partye. Twee
erken, ons leicrs het in aile op- dens herbaal hy sy party se be
s igte gehandel m et die volk in leid van a fsondering. Dit is 
g ed agte ; ek bel eerlik nog n661t maar 'n ander naam vir apart
geglo dat en igcen van b ulle na heid. Net ste rker, se dr. Ma
Ieierska p of posisie in die sam e- Ian. Mnr. Strauss bet nou die 
le\\'i.ng gestrewe bet nie ; b ulle d eur vir onderhandeling, op 
da de toon dat b ulle na boer en g rondslag van ,.apa rtheid," oop
edeler ideale gl•mik het en ek is gemaak. E n in sy toespraak op 
oor tuig dat bulle dit vcrwesen- Uiten bagc bet dr. Donges al 
lik sal s ien . binnc in die oop deur gaan 

(Dit is verbasend hoe d ie koe- staan. . \Vat gaan volg? E k 
ran te se wanvoorstellings ten weet me. Maar een ding is 
spyte van weer lcggings by mense sek~r: 
inslaan. Daar was nerens sprake . DJC N.P. m?et oorweeg of h.>: 
dat mnr. J . A. Smith hom ,.ver- me maar . d1e k~eurvraagstu_k ' • 
censelwig bet met die gedagtc moct llkwldeer me, w ant dw 
dat dit beste is om maar by die v~aag~tuk se teelk ind die kon
~.P. te staan" nie. I nteendeel, stJtusJOncle vraagstu k .,. d rcig 
mnr. Smith se standpunt soos 9m mecr stemmc van die N.P. 
deur homs<'lf mi. die Laert;ek op weg te trek as wat die klcur
Goodwood uitccngesit, was dat v~aagstuk. ' kan . aanbr ing. En 
h y nie kans sien om aan 'n party die V.P. IS ~ebg om die N.P. 
te behoort as hy vi r d ie O.B.- te ~elp_ om die kleurvra~gst~k 
ideale wil strewe nie. Mnr. Smith te hkwldeer - op konstJtusJO
sowel as die O.B. se standpunt n~le wyse: w~t dan wen hy oor 
bly onvcrandcrd ongeag wat in dJC kons tJtus10nelc kwessic teen 
ko~rante voorgegee is, en dit is die N.P . 
dat die O.B. voortgaa~ op sy 
ingeslanc nic-partypolitickc re
publikcin!!e kocrs en dat dit lede 
vrystnan om aan 'n nasionale 
politiek<' party te behoort as 
hull<• wil, net soos .,dit bulle nog 
allyd vrygcstaan bet om t e docn. 
D ie verbod op lidmaatskap aan 
die Herenigde Nasionalc Party 
was nic 'n vcrbod van die O.B.
lciding sc kant nie, maar van 
die party-leiding se kant. Die 
O.B. bel nog nooit enigc lid belet 
om aan 'n party te beboort nic. 
- RED.) 

Beier .Tabak 

H ierdie omstandighede bring 
mee dat dit vir al die bcroeps
politici voordclig is om nou vir 
die .. volk daarbuite'" te bl'gin 
vertel dat die N.P. en die V.P. 
albei blank Suid-Afrika wil red 
- die een deur apartheid en die 
ander deur afsondering! 

'n R adar-instrum11nt wat die 
snelheid van motors bepaal en 
fotos ncem van diegene se 
nommerplatc wat die snelheids
beperkings oorskry, is so pas in 
\Verk:ing gebring in ~ew York. 

maak Beier Sigarette 

... 
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BRITTANJE STEUR HOM WANNEER ,VOLKSWIL" 

NIE AAN BEGINSELS : ~~~]:~:n?::~r:~~~?.~~~~~~.~~?.~g 
· nansie van die Kaaplandse provinsiale raad geveto het. Die 

L E S VIR S U I D AFRIKA betrokke deel gee ouers die vryheid om na standerd vyf in 
• plaas van na standerd ses te kies in watter taal hul kinders 

Dat eiebelang en nie beginsels nie die maatstaf is waarvolgens groot 
moondhede, en by uitstek Brittanje, handel, is nogeens bewys in die geval 
van Egipte. In hierdie land is 'n militere diktatuur ingestel nadat ' n 
staatsgreep van genl. Mohammed N aghib die h estaande politieke stelsel 
omver gewerp het. Teen hierdie diktatuur h et daar nog geen woord van 
afkeur van Britse kant gekom nie. lnteendeel. Brittanje bet bulp aange
hied aan die Naghib .. diktatuur. 1 

Van die oomblik dat dit be- Die rede le voor die hand: 
kend geword het dat Naghib die Die demokratiese Wafd-party, 
partypolitici in Egipte met ·sy die grootste politieke party in 
staatsgreep oortroef het, het die Egipte, 'is vir Brittanje se be
Britse pers 'n buitengewoon lange 'n gevaar, want dit was 
simpat:eke beriggewing oor sy hierdie party, onder toelating 
doen en late geopenbaar - 'n van oudkoning Faroek, wat die 
bouding wat mens nie verwag Britse belange in die Suez en 
b et van dieselfde pers wat met die Soedan uitgedaag het. 
soveel venyn teen genl. Franco Naghib word beskou as minder 
se bewind gekeer is net omdat anti-Brits, en daarom minder 
by nie langs parlemtmtere wee anti-demokraties. Deur hulpver
aan bewind gekom bet nie. lenging kan sy welwillendheid 
Naghib se verjaging van koning jeens Brittanje gewen word, en 
Faroek uit die land het ook Jti~ 'n pro-Britse diktator in Egipte 
die Britse agting vir 'n kroon is verkiesliker as 'n anti-Britse 
gekwes nie. Die Biritse antwoord politieke party-bewind. • 
op hierdie onkonstitutionele en 
diktatoriale optrede was om die VAN GROOT BETEKENIS 

belange. Suid-Afrika moet sy 
oorlogsbeleid en ekonomiese be
leid ten opsigte van &ittanje 
nie baseer op sekere gemeen
skaplike beginsels, want na 'n 
waarskynlike derde wereldoor
log sal Brittanje bierdie ge
meenskaplike beginsels van 
anti-kommunisme nie m eer ont
bou nie. Sy beleid sal dan bepaal 
word deur eiebelang, en terwyl 
dit nog Britse belang is dat 
Suid-Afrika vandag in die ver
dediging van Afrika 'n anndeel 
moet neem en dat Suid-Afrika 
ekonomiese offers moet bring, 
moet Suid-Afrika sy eise stel vir 
die verdeling van Suidelike 
Afrika en <lie oorgawe van die 
Protektorate, in plaas van bier
die bulp gratis aan te ble d op 
grond van gemeenskaplike be
ginsel. 

Hie r d i e gemeenskaplikheid 
van beginsel sal vir Brittanje 
verdwyn die oomblik dat ' n 

(Vervolg in volgende kol.) 

verbod op wapens na Egipte, Hierdie feit is van besondere 
wat 'n tyd gelede ingevoer i s, op betekenis vir Suid-Afrika en ons 
te b ef en ann te bied om Egip- noem dit nie omdat ons genl. 
tiese offisiere op te lei. Verlede 1 Naghib sy Britse hulp misgun 
week is die vriendskap uitge- n ie maar omdat dit leer dat 
b~·ei tot 'n aanbod van bulp in me~s m et Brittanje nie op grond 
verband met Naghib se voor- van b~insels moet onderhandel 
genoine landhervorming - wat nie, maar op grond van Britse 
tot die heel ondemokratiese ont- ============================ 
eiening van 'n aantal Egiptiese 
grondbesitters gaan lei. SAME.WE.RKING KRE.E.T 

STEUN NAGHIB (Vervolg van b ladsy 1 kolom 5) 

onderrig moet word. 
• Of die Goewerneur-generaal laglik gemaak nie, want toe was 

die reg het om 'n gedeelte van dit 'n V.P.-kabinet en nou is dit 
'n ordonnansie te veto of net die 'n N.P.-kabinet, en wat 'n we
hele ordonnansie, is 'n saak reid van verskil maak dit tog 
waaroor daar sek~r verskil van nie aan 'n partypolitieke begin
mening kan bestaan, maar die sel nie! 

L. V. MOE.G VIR 
ONSINNIGHE.ID 

V.P. en sy pers se eintlike be
swaar is dat die Goewerneurge
neraal (of regering) die ,volks
wil" van Kaapland geweld aan
gedoen het. Soos die Cape Times 
dit uitdruk: ,In werklikheid bet 'n Parlementslid van die Ver 
die volkswil van Kanpland een enigde Party, mnr. R. S. Brooke, 
beleid in die ordonnansie neer- ~ wat in 1948 vir Mowbray (Kaap
gele, en die kabi.net bet besluit stad ) gek~es is, bet aangekon~g 
dat dit net die teenoorgestelde dat by m e weer sal s taan rue 
moet wees. D eur 'n eenvouclige I omda~ hy. ,wil terugkeer na 
skrapping bet die regering die daardie krmge waar mense ver
provinsiale raad gesystap, die I standig p~t ~,talking .sense')!' 
Kaap 'n ander ordonnansie ge- ,Ek kan <11t m e van die parte
gee en die provinsiale stelsel be- ~ ment se nie," verklaar by. 
laglik gemaak.'' Mnr. Brooke is 'n nyweranr, 

Beginsels moet 'n mens na- 1 en die onwerklike stryd in die 
tuurlik nie by politieke partye parlement met die gepaardgaan
verwag nie. Die V.P. en sy pers de gevoelsopsweping was vir hom 
wat nou so verontwaardig is te veeL Hy wil terugkeer na die 
omdat die provinsiale stelsel werklikheid - na , die volk 
,bel.aglik gemaak" word, het daarbuite" waar m euse verstan
presies dieselfde ding 'n twaalf dig oor dinge praat. 
jaar gelede in die Vrystaat ge
doen. Die provinsiale raad het 
m et 'n vee! groter meerderheid 
van stemme as nou in Kaapland 
'n ordonuansie aangeneem om 
die wykstelsel in die Vrystaatse 
stadsrade in te voer. Dit is 
egter deur Goewerneur-generaal 
(of kabinet) geveto omdat die 
uitwerking dnarvan sou wees dat 
Bloemfonte in, met sy Afrikaans
sprekende meer<lerheid, ook 'n 
paar Afrikaanse stadsrandslede 
sou kry in plans ''an die honderd 

a ,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
E<:clesla -Drukkery, Blrdstr&&t, Stel
lenbosch, vir die elena.a.rs en uitge
wers, Voorsla.g (Edms.) Beperk, 
Groote Kerkgebou 703, PosbWJ 1411, 
Kerkpleln, Kaapstad. 

,Ons Is ten gunste van 
Naghib, maar ons wil dit nie 
te openlik bekend maak nie," 
het 'n segsman van die Brltse 
departement van buitelandse 
sake gese. 
Waarom Is die demokratiese 

gevoel van Brittanje nie deur 
d.e Egiptiese diktatuur geskok 
nie? Waarom verleen Brittanje 
bulp aan 'n diktator wat die 
politiel;te partye van 'n kant af 
opdreun - dieselfde Brittanje 
en dleselfde pers wat die demo
kratiese Suid-Afrikaanse rege
ring van diktatuur beskuldig 
omdat die stemreg nie ann alle 
nie-blankes behoort nie? 

daarvoor vind, net soos die V.P. ' kes nie die natureUemeerderbeid 

1 

persent Engelse road wa.t hy toe 
'n afweerwapen teen dr. Malan onbepaald sal kan weerhou van gehad het volgens 'n stelsel wat 
se saamwerk-projektiel gevind hul aansprake op gelyke regte so ~nb!Il~ teen die Afrikaner 1 
het in die verskoning ·dat die as deelgenote van die blanke ged1skrnmneer bet dat geen 
Nasionale Party-beleid nie die beskawing nie. Bulle beleid sal Afri~;mer 'n kans ge~a.d bet om 
grondslag vir samewerking ook nie die wereldmening be- tot d•e stadsrand verk1es te word 
moet vorm nie, maar dat die vredig nie, sodat dit eintlik geen nie. 

DIE STEMPEL 

VAN UITKOMS 

WANT BY 

SAN LAM 
partye met gemoed moet oplossing van die kleurvraag- Toe het die Cape Times dit 
saamkom. ope stuk nie. nie as 'n systapping van die 

volkswil beskou nie. Toe het dit 
Maar indien dr. Malan tog sou die provinsiale stelsel nie be-

vind dat die V.P. se saamwerk- Maar a.<; verskil van mening 
wapen vir hom te veel is e ..._ hy 
inwillig om 'Saam te werk, ver
loor die V.P. as opposisie niks. 
'n Halwe eier is vir hom ver
kiesliker as · 'n lee dop. Die 
Nasionale Party is die groep 
wat sal verloor indien kleur-

oor kleursake eers op beginsel
grondslag gevoer kan word in (Vervolg van vorige kolom) 

IS UITKOMS 

VIR ELKEEN 

Oil is in tyd van nood 
dal ' n mens na jou eie 
mense soek •.. 

Oil is in tyd van nood 
dal 'n mens jou eie m'nse 
vind - by Sanlam 

Mnk voorsorg vir uit• 
koms by SANLAM memo oor 

persoonlike 

keurigheid 

I 

beleid as verkiesingsplank ver
val. Dr. Malan sal ver moet 
Sf:¥!k om 'n plaasvervanger vir 
die verkiesing t~ vind, en sy 

I 
aanvaarding van die V.P.-voor
stel sal dus moet uitloop op 'n 
koalisie-bewind - iets wat egter 

plans van op so 'n kunsmatige 
wyse soos die afgelope paar jaar 
tussen die partye, sal ons al ver 
gevorder bet. Maar selfs dit bly 
' n groot ,as" solank saamwerk
voorstelle maar net partypoli
tieke troewe is waarmee die 
partye mekaar probeer mat sit 
iu die spel om beheer van die 
groen kussings. 

kommunistiese verowering van 
sy Empire nie meer 'n bedreig-
ing van sy belange is nie. 
Brittan.je sal net so maklik die 
diktatuur van 'n Dingaan of 
T s jaka in Suid-Afrika verkies 
bo 'n demokriltiese Nasionale 
Partybewind as by daardeur 
verseker kan wees van ons goud 
en uraan. 2*5 

H. J. Nrthaus (Edms.)· Btptrk 

Posbus ~883. Johannesburc 

nie die vrug van openbare aan
biedinge On wese partypoliticke 
offensiewe) sal wees nie, maar 
van persooulike onderbandeling 
agter die sk~rms. • 

EGTE VERSKILLE 

In geval van koalisie sal die 

I 
verdeling oor kleurbeleid op eg 
prinsipiele grondslng- en dus 
in ' n besadigde atmosfeer
kan geskied. Aan die eenkant 
sal staan !fie politieke partye 
wat die standpunt van algehele 
of gebiedsaparthe:d verwerp as 
,onprakties" en net plaaslike 

I 

skeiding binne blanke gebiede 
aanvaar op grondJlag van die 
Fagan-verslag, en aan die ander 
kant diegene soos Sabra en die 
kerke wat algehele segregasie 
of selfstandige naturellestate as 
die en:gste Christelikc en blanke 
oplossing van d;e naturclle
vraagstuk beskou. Teenoor hier
die twee standpunte sal 'n derde 
mening kan bestaan, naamlik 
van algehele gelyltstelling, wat 
'n onbenullige dee! van die 
blanke mening sal verteenwoor
dig. 

Soos prof. L. J. du Plessis ' n 
paar weke gelede in Dagbreek 
aangetoon bet, sal die beleid van 
d ie twee politieke partye uitein-

1 
delik noodwendig moet uitloop 

____ P_o_•b_u_•_2_
10_e_. _K•_•_P•_••-d----'-•::..:..•• op gelykstelling omdat die blan-

KURK 

Koplertg. 

ONGEKURK, 

ELKE 

JAGSEISOEN 
Om met 'n mauser tc korrel en grootwild te skiet, 
om 'n De Wet-mes te vat en rugbiltong te sny ... 
dit is die Afrikaanse lewenswyse. Maar of jy nou 
leeus gaan jag of net bokke gaan skiet, Rembrandt 
word altyd verkics. Die sigaret gemaak van die 
room van die oes ... ook dit is tipies Afrikaans. 

FILTER •••••. STANDAARD EN VAN RYN GROOTTE 

SIGARET 'N MEESTERSTUK 
RA 117. 
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