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Suid-Afriksanse troepe sal in
'n volgende oorlog na aJle wsarskynlikheid onder 'n Turkse
opperbevelhebber in die MiddeOoste moet veg. Op 14 Oktober
het die Cape Times se korrespondent uit Londen berig dat
Brittanje die opperbcvel in die
Midde-Ooste aan 'n Turkse
generaal sal aanbied op die konferensie wat. danrdie week in
Londen · gehou sou word tussen
Engeland en Turkye.
Na afloop van die konferensie
Nr. 48. is berig dat die Britse departement van buitelandse sake na
afloop van ole konferensie
aangekondig het dat die ministers van die twee Jande op alle
punte eenstemmig was.
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kragtiger gemaak as die eer!>te skeppings wat oor Hfrosj ima

Daar is 11,672,000 Jode in die
e n Nagasaki on tplof bet nie, maar ook doeltreffen der wat wereld van wie 2,000,000 in Rus·
f
n
,
•
1 land, 5,000,000 in die Verenigde
g r oo tt;e en geWig betre . \,. aar n bomwerper m 1 945 maar State, 1,45o,ooo in Israel en
net een born kon vervoer, word gemeen dat by tans 'n 105,000 in Suid-Afrika woonagtig
ladin g van 'n p aar dosyn bomme o or 'n lang afstand sal is, volgens die jongste syfers
1. wat deur die Joodse Wereldkonkan dra.
gres openbaar gemaak is.

I

WAPENS KOS UNIE
£40 MILJOEN PLUS
OORLOGSDEELNAME
In roil ,-ir die wapens wat die Unie (teen 'n bedrag
van ongeveer £40,000,000) van Amerika en Brittanje koop,
moes die Unfe hom bereid ,-erklaar om militere bulp te
verl een aan enige van d ie twee Iande of die V.V.O. of enige
ander land wat deur Amerika vir h u lpverlening in aanmerking kom, b lykens d ie diplomatieke briefwisseli ng tussen
die Suid-Afrikaanse en Amerikaanse departemente van b uitelandse sake. Die ooreenkoms met Engela n d is minder
formeel, maar nie minder bindend nie.
Die betrokke dee! van die
ooreenkoms met Amerika. lui as
volg:
,Die regering van die Unie
van Suid-Afrika stem daartoc
toe om hulp wat kragtens die
Mutual Defence Act van 1949,
soos gewysig, verleen word, te
gebruik om die beleid en doe!stellings van die wet te bcvorder, naamlik om die intt'rna~ionnle vrede en veiligheid binne
die bestek van die Handves van
die Verenigde Volke in die hand
te werk deu r middel van maatreels wat volke wat nan <lie beginsels en doelsteJlings van d ie
llandves gewy is, beter in staat
~al stel om doel treflend nan
reelings vir afsonderlike en ge~oamentlike selfverdediging ter

ondersteuning van daardie beginsels en doelstellings dee! te
neem.
,,Die regering van die Gnie
van Suid-Afrika Foal ter ondersteuning van bostaande beginsels en belcid simpatieke oorwe.
ging sken k nan versoeke wat bestaanbaar is met die Bandves
van die Verenigd e Volke om toertiSting, materiat~l en dienste of
ander bulp wnt verskaf moet
woro ann die Verenigde State of
ander volke wat kragtens die
JUutunl Defence Act \'ir hulp in
aanmerking kom.''
Volgens hierdie ooreenkoms
is die Unie verplig om aan 'n
oorlog deel te neem in ruil
vir die voorreg om wapims tc
ontvang vir deelname aan
dsardle oorlog.

Net twaalf Iande in die wereld
Met die sankondiging kort ge- stadium moes weerstaan vir
het meer Jode as Suid-Afrika.
lede dat die Amerikaanse leer volle benutting van die krag.
nou ook oor artilleric beskik
wat met atoombomme kan skiet,
bet dit duidelik geword dat die
Uncle Sam skyn 'n kranige
wetenskap dsarin geslaag het om
aanleg vir besigheid te he.
bomme van veel kleiner omvang
as die eerste te maa.k. Die
kanon se kaliber is n duim, en
aangesien die samestclling van
<Vervolg van vorige kolom)
'n atoombom vereis dat hy min
het
die l\lau-1\lau toegeslaan.
of meer rond moet wccs, word
1\let medcseggenskap was die
gemeen dat die artilleriebom nie
opgest.ookte naturelle in K('lnia
vee! meer as n duim in deurnie meer tevrede nie. Wat bulle
snee kan wees nie en wsarskyneis is alleenseggenskap. Dieselflik nie swaarder as 40 pond sal
de ven.kynsel vind ons in die
weeg nie.
Unie. Port Elizabeth, waar die
Daar word dus gemeen dat,
liberaliste vrye hand gehad b et
hoewel bomme wat uit die lug
om d ie na.turelle te onthef van
neergewerp word groter en
al
die sogen aamde tergende beswsarder kan wees as die artilDie moord vel d tog van die Mau-Mau in Kenia, die versetvel dtog van perkings,
was die eerste senleriebom, hulle Jig genoeg sal
die African Congr ess in die Unie en die m oor d uitbarsting in Por t Eliza- trum waar die versetbeweging
wees om 'n bomwerper in staat
te stel om soveel as 50 met 'n b eth is dinge waaroor die partyp olitici mekaar kan u itkoggel, m aar die hornself openbaar b et en was
slag op te laal. Die eerste persoon wat aan d ie toek om s van sy kinders dink, sien hie rin die -ontwik- die eerste om bloed te sien vloei.
atoombom het, na gemeen word,
kel ing va!l 'n vaste patroon wat oor die afgelope k lom pie jare d warsdeu r
VEEL 1\IEER NODIG
ongeveer vyt ton geweeg sodat
'n bomwerper net een met 'n Afrika aan die ontplooi is en wat, ten sy be tyds en doeltreffend die h oof
Vee! meer as medeseggenskap
slag gedra. het. Die belangrik- gebied, moet uitloop op die uitdowing van die beskawingslig in Afrika, en en deelgenootskap aan .,stabiliste rede vir die gewig was dat
teit en wet en orde - wat dit
die plofstof (uraan) deur 'n dik daarm ee van onsself. Sou der 'n oog o p die stembus moet die saak onder- alles mag bedui - en vee! meer
loodomhulsel omring was wat soek f'n moet daar ooreenkomstig die eise van die bevinding geh andel word. as sterk regeringsteenmaatreels
die ontploffing in die eerste
Die amptelike mening in toria onder dekking van d iplo- soos die opposisiepers grsag wil 1is vandag nodig om 'n halt te
Kenia, soos deur die polisie ma.tieke beskermin g, en d it in voorgee. Die Cape Times, bv., roep san die omhoogbcurende
N iks
weergegee, is dat die Mau-Mau ·~ lan_d wat met sy ra~seveelvul- haal dr. Colin Steyn se wenk n~turelle ~ nasionalisme.
aangevuur word . van buite die d•ghe•d 'n paradys vu die on- aan dat 'n metode gevind moet mmder me as ' n groot verdekolonie deur blltnkes, armgcsien russtoker moet wees.
word om die nie-blanke binne li~g van Soidelike Afrika tussen
die blanke gemeenskap te bring ''?t ~n swart kan 'n keer aan
die wyse van optre<le nie oorKOOL VUUR IN SKOOT
ten C'inde te deel in die verant- d•e naturellebeweging wat hom
eenstem met die geanrdhcid van
Amerika is besig om die nodige die nature! nie. ' n Britse poliDit is die een kant van die woordelikheid en voordele van met soveel hardnekkigheid op
saak. Sui<!-Afrika het 'n gloei- ,.stabiliteit, wet en orde." I n soveel plekke in Afrika en in sostappe te doen om te verseker sieman sal in die aangesig van
ende kool in sy skoot geneem Kt'nia het die l\lau-1\lau lumde veel vorme van<lag openbaar.
dat Duitse mannekrag vir die Brittanje se buitcl:lnuse beleid
toe hy die Russiese diplomate uitge-ruk ten spyte van die ver- l\laar h ierdie retldingsmoontlikWeste beskikbsar sal wees in 'n dit vanselfsprekend nle wsag
hier toegelaat het, en dit is klanrde Britse beleid in •n Wit- heid sal nie soos <lie Suiderkruis
volgende wereldoorlog ondanks om bardop te dink nie. Maar
slegs verbascnd dat hierdie bot'k van 1923 om die naturelle- vir altyd bokant ons bly h an g
Franse teenstand.
ons wat nie so regstrceks onder
b~andende kool nog steeds. in belange voorop te stel, ten spyte ~ie. .Dit bied trots no~ 'n moontFrankryk maak nog steeds die plak van Londen staan nie,
d•e skoo~ geh?u word ten:'•lle nm ge-lyke ekonomiese regte en ~e~d, maar as di~ blank~s
beswaar teen die opname van is wei in stsat om die vinger te
van goc1c Bntse betrekkmge ten !.pyte daarvan dat naturelle d•t me nou nangryp me, sal die
Duitse eenhede in die Atlantiese wys na die nes van sanhitsing
terwyl diC' rook reeds uit ons op <lie wetgewen<le en uitvoe- o?mblik aanbreek wanneer ook
Verbond se verdedigingstelsel, buitekant Kenia. Dit le 'n paar
klere borrel.
rencle raad benoem is t'n sodoen- dit te lnat sal wees, wanneer
maar na. verklaar word het genl. bonderd myl ten noorde Yun die
Maar dsar is ook nog meer <11" medeseggenskap oor beleitl die OPireswet'pte naturelle nie
Ridgway te kenne gegee dat in- gt>bied.in Halle- St-lus.,it• <.e hoofdien Duitse troepe nie binne die stat). Acldis Abeba, waar Josef kante van die ssak. Nog voor- verkry het. Tw•ee maande nadat ~eer 'n dc~l van Afri~a. sal e!s
Verbond toegelsat word nie hy Stalin etlike homle-rdt' uitgt>soek- dat die rl)gering kon aankond[g die laasgenoemcle stap voltooi is, me, maar d•e hele Afrika.
hulle buite die bond om sal or- te afgesante ht't wat bt>las is watter stappe hy gaan doen om
<Vervolg in volgende kol.)
(Lees ook ons hoofartikel.)
ga.nlseer. Aan planne vir die met die tank om Afrika in die vcrsetbeweging, wat sonder
twyfel sy vrugte in Port Elizadocl word tans gewerk. Dit sluit chaos om te 11kep.
qeth afgcwerp het, in bande te
onder meer in die opleiding van
GEBRUJK NASIONALISl\IE
le, het die oppos1s1epers al
Duitse vlieers en sta.f o!fisiere in
Dit beteken nie noodwendig klaar teen die regering se voorAmerika - ·wat reeds nan die
dat die Mau-Mau 'n organisasie neme te velde getrek. Sy maatgang is.
van kommuniste is nie; dit mag rei.•ls teen die kommunisme
'n suiwer nasionale beweging word afgemaak as aanslae op
onder die Kikuyus wees, maar menslike regte. Dit is maar Vt'rdan 'n nasionalisme wat voor tN-nwoordigend van die opposiGetro~d Stalin
se kar vun wereldoor- si~> se hele houding in n•rbantl
Die belangrikheid van die Empire-konferensie van eerheersing ingespan worcl.
met die kleu-rvraagstuk, <'n van ste minist~rs aanstaande maand word in die Engelse pers
In die Unie word die verset- die partypolitieke gevoetbal in
veldtog deur die African Con- die algemeen. iBlankt's se bl"- nog steeds beklemtoon. Verklaar word dat dit die raamwerk
Die
naturelle·belhamel
in
van Statebondshandel en -ontwikkeling vir tien of twintig
gress gelei. Dit mag 'n suiwer
Kenia, Jomo Kenyata, wat snam nasionale beweging wees, maar doelings word voor die lNit'mle jaar sal bepaal.
oe
van
die
naturelle
in
verdenmet ander leiers van die Mau- dit neem niks van die feit weg
king gebring en dit alleo; is net
Die voorafgnand'e samespre- kingspunte uitmaak. Die hele
Mau verlede week aangekeer is nie dat hierdie veldtog inpas by
sovee-1 water op clie kommunis- kings tussen amptenare van die stl"lsel van ryksvoorkeur sal in
is getroud met 'n Engelse mei- die skema van Josef Stalin, en
ti«":-e meule as wat 1\loskou de-ur
deeglike oenskou geneem wortl,
sie, dogter van 'n blanke inge- daarom kan dsaragter ook ge- midde-1 van sy amptelike ve-r- dominiums in Louden het die word verklaar.
Britse rege-ring oortuig dat dit
nieur in Brittanje. Hy het haar sien word die vinger van Mos- teenwoordigers kan opbruis.
Suid-Afrika kan hom maar
die belangrikste Empire-konfeses jaar gelede in Engeland kou se dcskundige afgesante wat
daarop voorberei dat hy pens en
rensie sed<'rt die Ottowa-kon- pootjies vasgewikkel snl word
TEN SPYTE VA..V .•.
agter gelaat toe hy na sy land volleerd is in die kuns om elke
terug is om daar ,.san die toe- grief ter bevordering van chaos
Daar is 'n verdere kant nan die ferensie van 1932 sal wees, skryf in die wankelende Britse ekonokoms van sy volk" te gaan uit te buit. En sulke deskun- saa.k: Blote negatiewe maatrecls die Observer. Die· handelsbeleid miese stelsel Van 'n republiek
arbei. Sy het 'n scun by hom diges van 'n stelsel wat sells in aileen is nie genoeg nie, net so van die Statebondslande met sal na hierdie konferensie nog
wat skoolgsan in die skool wsar staat is om griewe te skep wanr min as wat blote positiewe mekaar en ander lande sal een minder gehoor word as in die
geen griewe is nie, sit in Pre- maatreels die algeneesmlddel is, van die belangrikste bespre- verlede.
sy nou onderwyseres i.s.
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Enige mens wat in staat is om sy kop 'n paar duim
bokant sy koerant se propaganda uit te lig, behoort uit die
gebeurtenisse in Kenia en Port Elizabeth, en veral uit die
reaksie daarop in die dagbladpers, 'n les te put wat sonder
versuim toegepas sal moet word indien ons land die woonplek van ons kinders moet bly.

In K enia bet daar 'n fanatiese beweging posgevat onder
die ses miljoen Kikuyu-naturelle om aile witmense die land
uit te dwing deur middel van beplande moord en skrikaanjaging. ,.Ons bet 'n uiters ernstige toestand bereik ~n
ons sal stappe moet doen om wet en orde te herstel en d1e
lewens van onskuldige mense te beskerm," het die goewern eur van die kolonie, sir Evelyn Baring, verlede week gese
toe Britse troepe per vliegtuig en skip aangebring en 'n
noodtoestand deur die regering afgekondig is.

skrywe geraak, want ek het gcvoel dat ek iets moes docn om
van die naarheid ontslae te
raak," lui dit in 'n Iekker lang
brief wat ck verlede week ontvang het van mnr. P. W. Kloppcrs van Robertson - een van
my gereelde lesers. ,.\Vaarhecn
is ons op pad?" wil hy van my
wect. ,.Instede dat mnr. N. C.
Havenga vir die mense van Brittanje vertcl het van die scwentien Britse koei:'lwondc wat hy
in die Engelse Oorlog opgcdocn
het en instede dat hy vir hullc
gcvra bet om daaruit sy rcgering se houding tcenoor hulle
at te lei, het mnr. Havenga, so
by my glorie, vir die mcnse van
Brittanje vertel hoc lief die
Afrikanerregering (waarvan hy
lid is) vir bulle het! Ek weet
nie wat die mense van Brittanje
dink van die minnclicd wat hy
vir hulle gcsing hct nic, maar
ek weet darcm d11.t die Afrikaners 'n baie hoer dunk hct van
oom Klasie, die oudstrydcr as
van Minister Havenga, die minnaar van die Brittc.

kancr, dankbaar dat die Ossewabrandwag nog bestaan en dat
daar weer voorberei word vir 'n
nuwc rcpublikeinse stryd."
V rOOIll Jf' oorde teat

rnislei
,.En terwyl ek nou aan die
skryf is," gaan my Ieser voort,
,wil ek sommer beswaar aantekcn teen die vroom geklets
van die partypolitici wat woorde
gebruik om mense ratte voor die
00 tc draai.
.,So •n woo.rd, wat in die jongste tyd dikwels gebruik word is:
soewereiniteit. Dit klink pragtig, en inderdaad is dit ook •n
mooi woord _ nN so mooi soos:
silwerkoeels vir die republiek:
en soos: republikeinsc strydfonds. Dit is net so •n mooi
woord soos Mesopotamia vir die
liewe ou tannic was.
,Nou hoor ons so dikwcls dat
ons socwereinitcit in ciic gedrang is _ want die howe van
die land het bcslis dat die regering nic die Kleurlingkicsers op
'n aparte kiescrslys mag plaas,
en daardeur 'n hele klompie
bolandse setcls vir bulle bcveilig
nie, sonder 'n twec-derde-mccrderhe1'd ,·n d1'e parlement n 1'e.
Die konstitusie wat die Brittc
vir ons gegce hct vereis dit.
••Maar nou sal ek 'n andcr
voorbeeld ....
"OCm om te wys hoe
ons soewcreiniteit in die gedrang
is.

Die kommentaar van die Cape Times hierop was dat
drastiese maatreels eerder al geneem moes geword het:
Die vraag kom vanself op waarom sulke drastiese maat~eels nie al deur die vorige administrasie geneem is toe die
groeiende erns en gevaar van die Mau-Mau .al .duid~lik
begin word bet nie, soos dit weke gelede al dmdelik moes
geword bet tensy die polisie se inligtingsdiens hopeloos
ontoereikend is. Of is die sterkte van die beweging onderskat? \Vat ook al die waarheid, die toestand bet te ver
versleg om nou halfhartige maatreiHs toe te laat. D!e
W aarheen lei die Party
stappe wat nodig is moet kragdadig genoeg wees om die
ons?
naturelle te beindruk."
,.In die 40 jaar van sy bestaan
So skryf die blad op 22 Oktober. Hier h e t ons •n het die Nasionale Party dit in
·
· k e 1947 darcm sovcr gcbring dat dr.
objektiewe benadering van die toestand en 'n sunpatie
D. F. Malan en sy gevolg nie
begrip vir die regering se optrede.
te vinde was daarvoor om van
die parlementshuis na die dokke
BIER ANDERS
te gaan om die Koning te verwelkom wannccr hy aan wal
Maar in dieselfde week word in die pers berig van die stap nie. Ek mcen dat wyle
g rusame onluste in Port Elizabeth waar vier blankes wreed- gcnl. Smuts die koningsbesoek Die Rooi Konsulaat
I bl k
dcstyds gereCl het met die oog
,.As die Klcu.rlingkiesers op
aardig deur naturelle vermoor is net omdat hul e an was op gunstige bci'nvloeding van die
gesamentlikc kieserslyste vir
en ten spyte daarvan dat bulle as vriende van die naturelle 1948-vcrkicsing vir die Verenig- ons 'n gcvaar is, dan is die
bekend was. Net soos in Korea erken die Cape Times dat de Party. En die destydse op- kommunisme tog ook 'n gevaar
,,'n ernstige toestand in Suid-¥rika ontwikkel ~et,'' m~ar posisicleicrs wou gevolglik nie vir ons. En waar is ons soeweanders a s in die ge\'al van Kerua veroordeel by die regenng saamspcel nic.
rcinitcit om die Russiese konreeds by voorbaat oor die ,kragdadige stappe" wat b y
,.Maar sedert 1948 bet daar 'n sulaat in Pretoria te sluit?
moontlik gaan neem. H y verwys na die anti-kommunistiese verbasende verandering by die Sovcr ek wect is daar geen verwetgewing as 'n ,drakoniese" maatreel wat ,elke tradisie Nasionalc Party ingetree. Die skansde bcpalings in die grondvan ons lewens wyse skend." En dan prys by die wysheid Ieiers van die Nasionale Party wct wat die regcring verhinder
·
trap nou die drumpel af van
aan van dr. Colin Steyn wat aanbeveel dat die gapmg Buckingham Paleis; en bulle om op tc tree nie en het regters
en geregshowc gevolglik ook nie
tussen wit en swart gesluit moet word en dat ,een of ander openbaar 'n lojaliteit teenoor die die mag om die rcgcring se opmetode gevind moet word om die nie-blanke in die blankc Britse vorstehuis, wat selfs 'n tredc onwcttig te verklaar nie.
gemeenskap te bring om saam met die blanke die vcrant- gcnl. Smuts nie maklik sou kon
.,Maat toe die Kerk die regewoordelikheid en voordele van stabiliteit en wet en orde cwcnaar nie.
ring vcrsock het om die Rooi
1
te deel."
.,Dit is wat gebeur gedurcnde konsulaat te sluit, het die Eerste
di<' Iaastc yyf jaar van die Na- Minister gcantwoord dat dit nie
Die ,sterk maatreels" van die Britse regering in Kenia sionale Party se veertigjarige gedocn kan word sondcr raadstem in baie opsigte ooreen met die anti-kommunistiese slryd vir die republick! Daarom pleging met die ander Statcmaatreel mn die Unie-regering. Ook daar is stappe gedoen voel ek die bchoeftc om aan my bondslandc nic. En hoe sal die
om sekere persone se beweging te beperk en om mense mt!de-Afrikaners te vra: \Vaar- konsulaat nou ooit gesluit word
uit sekere gebiede te verwyder sonder dat 'n hof h•ulle van heen lei die politieke party van as moeder. Brittanje eers verlof
die Afrikaners dan nou ons volk? daartoc moet gee - sy wat
'n bepaalde misdaad skuldig bevind bet. Die noodtocstand
reeds kommunistiese Sjina crvereis dit, so het die Britse minister in die laerhuis vcr- Silu:erkoeels vir dil>
kcn het! Wat help optrede teen
klaar. Dit, se die Cape Times is goed; die fout wat hy daardie kommunismc in ons land as
Empire?
m ee vind, is net dat dit nie al eerder toege1>a<o i<> nie.
..Is dit dan nie die Nasionale die bron ongedeerd gelaat word?
Wat help dit om 'n paar bye te
In ons land het die regering vroegtydig sulke buiten- Party wat beskik oor die hon- vang wat in die tuin rondvlieg
derde duisende pondc wat vir
gewone stappe teen kommunistiese opruiing afgekondig. die Republikcin!le strydfonds sondcr om die bynes te vernicDit veroordeel die Cape Times as 'n skending , , ·an elke ingesamel is nie? En sou bier- tig? Dit is net 'n gek wat 'n
tradisie van ons lewenswyse."
die sihverkoei!J., dan nie die molsgat van buitc af tocstop as
hy mollc wil uitroci.
pad oopskiet na die rcpublick
,.Wat ek bedocl is dit: Dit is
nie?
WAAROl\1 TWEE !\lATE?
belaglik om 'n helc bohaai op tc
,.Wat gcbeur nou 't Die mcnse skop
oor soewereinitcit wannccr
wat geld gcvra hct vir die rcpuWaarom hierdie twee mate? Omdat dit in Kenia 'n bliek nooi nou konings uit, ·n paar setels in die gedrang il'<,
Britse rcgering geld en in die Unie 'n Afrikaansc, soos Die kroon koninginn<', kuier gcdurig maar om tc swyg oor socwereinitcit wannecr die bckamping
Burger suggereer? Moontlik bet dit 'n invloed, maar die· in Lon~cn, vaardi~ ?lc~tige pro- van kommunisme op die !<pel is.
grondliggende oorsaak is dat die Cape Times in Kenia nie k~amas~cs . vnn loJnhteJt tee.noor En wanncer die bchoud van die
die mondstuk van 'n opposisieparty is ni£', maar in Suid- die Bntse vor!l ui~: en Plekcl Britse konneksi<' ons soewerci. h , dit . I Hi .. h • 0 oreenkomstig die tradisie voort.durend pre!lentJJes en offe~s niteit inkort, m.a.w. wannecr
Af r1'kll; l!t
~
ue ·
er IS 3'
na d1e moN1••rland. Ek glo d1e
•
van d1e Br1tse partystelsel geroepe om fout te nod met republikeine' gnan nou weer •n Suid-Afrika se lidmnatskap van
alles wat die regering doen of laat ten einde daardeor ~ilitcre kontingcnt van 142 die Britse Statebond ons regestemme vir Haar 1\lajestejt se opposisieparty te werf.
man en nog :12 !cdc van die ring belet om die Russi<>sc konsulaat in ons land te sluit, soos
polisicmag na Londcn stuur as
Die gebeure in Port Elizabeth en die teenstrydige Suid-Afrika sc bydrae tot die klein Suid-Amerikaanse state
houding van die Engelse opposisicpcrs bewys onteenseglik !ulster wanrmec die Britsc reeds gcdoen het, dan sc ek is
dit ewe belaglik om cnersyds
, twee dinge: Die een is dat die swartman onder aanvuring Koningin gckroon gaan word. tc raas oor soewcrciniteit en
van magte van die duisternis aan die beweeg is en dat dit Blykbanr kan die beloofdc andcrsyds tc pleit vir die bchoud
die uiterste staatsmanskap sal verg om 'n oplossing te vind, geldjies wat die oud-geinter- van die Britse konneksie.
en die ander is dat die Britse partystelsel geheel en al nccrdes nie kry nie, nou vir die
,.Dan gaan dit met ,soewereipetaljc betnal!
ongeskik meer nog, doodsgevaarlik is om hierdie
nitcit' net soos dit met die
,.As ck vandag, agterna, die ,silwerkoeCis vir die republiek'
vraagstuk die hoof te bied. Onder die partystelsel is <laar
geen plek 'ir staatkunde nie; daar is net partykonde en optredc van die Jeiers van die 1 gcgaan hct.
partykunde beteken nie die oplossing van vraagstukke nie Nasionalc Party so betrag dan
dog die wen van verkiesings - desnoods deor die aanwen- word d't vir my duidelik waar- 'n Lei(>r volgens Krugerom hulle in 1941 d;e ultimatum
mod(>l
ding van vraagstukke.
aan die Ossewabrandwag gerig
bet; dan word dit vir my duide,.Ons volk het op die oomblik
Suid-Afrika se keuse tussen 'n swart en wit toekoms Iik waarom hulle die republi- niks so nodig soos 'n beginselhang in die Iaaste instansie af van 'n tydige keuse tussen kcinse Ossewabrandwag wou vastc Icier wat koers kan gee
volkspolitiek en partypolltiek.
vernietig; en dan is E'k, as Afri- en kan vat na 'n bepaalde doe!

volk strccf tog na bepaalde doelstollings. Maar blykbaar bet
ons 'n oormaat van leiers wat
net na die groenkussings street.
.,Daar bestaan vandag 'n baie
sterk neiging by die propagandiste van die politieke partye om
hul leiers op te hemel. Dit is
verstaanbaar. Maar ongelukkig
word dikwels te ver gegaan. Ek
dink bv. aan die propagandiste
van die Nasionale Party wat
dit waag om dr. Malan te vergelyk met president Paul Krugcr.
Hulle pleeg 'n sonde
tecnoor ons jeug. Dr. Malan
is 'n partyman, en heel moontlik
'n suksesvolle partyleier. Maar
Paul Kruger was 'n volksman
- 'n groot Icier van sy volk. Hy
is vir ons alma! -vera! vir ons
jeug- 'n model van.wat 'n Ieier
van sy volk moet wees. Dit is
sy waarde. En aan sy woordc
mag nic afbreuk gedoen word
deur hom gelyk te skakcl met
iemand wat hoegenaamd nic sy
eienskappe besit nie.
.,Die propagandiste van gecn
geslag (en van geen party) mag
die model van 'n historiese Ieier
skend in hul pogings om 'n
lewende Ieier op te bou nie. Veral terwille van die jeug mag
. die
model nie geskend word me.
,.Ek weet dat 'n politlcke
party nie 'n Kruger tevoorskyn
kan bring nie; maar ek glo we1
dat ons volk dit weer kan doen."

]eug word van die
Republiek gespeen
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Mag ek net dit byvoeg: Die
partypolitiei maak hulleself en
hulle volgelinge al tc graag wys
dat dit maar net .,gocie politick"
is om vandag die republiek af
te sweer en die koningin aan
te hang - want daardeur .,vang
ons Engelsc stcmme". :Maar wat
van die jcug? Bescf die jong
scun en dogter, wat gclcer word
om tc glo dat die party se leiers
en kocrante opregte en edel
woorde sprcck - besef bulle
dat 'n politickc spel om stemme
tc vang gcspccl word? Of glo
hulle dat bulle werklik die
Koningin moet aanhang en die
republiek moct los? Moet ons
jcug gespccn word van die republick terwillc van die ,.goeic
politick" wat dit is om 'n klompic .,Engelse stemme te vang?"
Ek het nou die dag met 'n
bejaarde O.B.-offisier gesels. Hy
se vir my dat die tyd waarin
ons vandag leef hom herinner
nan die tydperk net voor die
Jameson-strooptog en die Engelse Oorlog. In daardie dae het
Koningin Viktoria sc portrct in
baie boere-huise gehang. Die
Afrikanerbond bet met Rhodes
saamgewerk. Die kinders hct
Engels geleer want pa en ma
hct gese: Hollands kom vanself,
Engels moct gelcer word. ,.As
dinge destyds normaal voortgegaan het, was jy en ek vandag
albei mak Engelsmanne," het hy
vir my gese. Hy het gcsc: ,,Ek
dank God. vir die Engclsc Oorlog, want dit was die bchoud
van die Afrikanervolk."
Toe bet by vir my gevra wat
in ons tyd die bchoud van on!l
volk gaan wccs. Ek kon maar
net antwoord: Die voortsctting
van die.Republikeinse stryd.
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S.A. Seuns Wen
Weer in Empire
Vir die 22stc kcer sedcrt die
wcdstryd 27 jaar gelede vir die
Britse ryk ingestel is, bet SuidAfr:ka die Koning George-skicttrofec vir seuns onder 19 jaar
verower.
Die Suid-Afrikaansc span van
3,010 skuts bet 'n gcmiddelde
telling van 87.288 uit 'n moontlikc 100 behaal teenoor Kanada
wat tweede was se gemiddeld
van 73.291.
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TWEE DUITSLANDE IS
AANVAARBARE. FElT

GeregistJ

GRETIG OM MASJIENE TE
VERKOOP AAN ROOIES

'n Weerspieeling van die Britse gesindheid in die
huidige wer eldtoestand word gevind in die antwoorde wat
Britse firmas verstr ek bet op 'n rondskrywe van die China
Daagliks word dit t e m idde van al die propaganda steeds duideliker Nationa l Impor t-Exp.ort Corpora tion van Peking, wat hom
vir die ha ndel tussen Engeland en Sjina beywer .

dat nog die W ester se moondhede nog Rusl and - en gevolglik nog Bo nn
nog P ankow - werklik in die vereniging van Duitsl and b elang stel. Dit
b etek en n ie dat hier die moontlikheid n ie by die har dnekkige sp el tussen
Oos en Wes inl?egrepe is nie - minsten s a s 'n kompen sasiemoontlikheid
vir die een of ander kompromis-oplossing. Die uitger ekte samesprekings in
Korea, wat r eeds m eer as ' n jaar aan die gang is, moet steed s in samehang
gesien word met die hoofstrategie van Moskou, en die moontlikheid dat
Rusland sal toestem om 'n konferensie om· -Korea te hou indien Washington toestem om 'n konferensie oor Duitsland te hou, neem onge twyfeld
in die jongste t yd 'n b elangrike plek in die oorwegings van Moskou a s
moontlikheid om die insluiting van W es-Duitsland by die Atlantiese V erbond te verhinder.
Sedert dit egter geblyk het
dat dit die Amerikaanse beleid
is om eers Wes-Duitsland by
die Westerse verdcdigingselsel
in te Iyf en dan waarskynlik,
dee! te neem aan 'n konferensie
oor Duitse eenheid, het Mo.skou
'n ander alternatief met betrekking tot Duitsland ontwikkel:
D ie erkenning van d ie verdeli ng
van Duitsland m et die in!ywing
van 'n bewapende Oos-Duitsland by die Sowjet-stelsel net
soos in die Washingtonse beleid
van inlywing van 'n bewapende
Wes-Duitsland by die Atlantiese
stelsel.
Hierdic bcleid van 'n blywende
verdeling van Duitsland het ongetwyfeld sy ontstaan by die
oorspronklike oogmerke van die
Westerse moondhedc en bly nog
steeds die vernaamste begeerte
vari Engeland en vera! Fran k ryk Moskou sou natuurlik 'n
verenigde D uitsland verkies het
(natuurlik sonder die oostelike
provinsies en desnoods sonder
die Saar), deels om daardeur die
onmag val'\. die Noor d-Atlantie·s e
Verbond te verewig en dcels in
die hoop om later bierdie ,verenigde" Duitsland bin ne die
magsinvloed van Moskou te
betrek.
ALBEI SE BEGEERTE
D at die politick van duursame
splitsing van D uitsland die
beginsel van albei oorwin nende
groepe is, h et ook 'n koerant
.ran die onsydige Ierland, The
Leader, van. 19 Julie bevestig toe

gedagte te hou dat aangesien
sowel die Weste (met Bonn)
as
Moskou
(met Pankow)
hul Duitslandbcleid vestig op
die verdeling van Duitsland
hulle daarna sal streef om ,hul"
Duitslan d so volledig moontlik
hy geskryf het: , Die Westerse in eie magstelsel politick, milimoondhede en Rusland het Ulr en ekonomies in te lyf.
Duitsland verdeel en dit is in
D UITSERS SE TAAK
abei se belang om hom verdeeld
Vir
Duitsland en die Duitsc
te hou. Met hierdie reeling is
albei tevrede (of kan hulle volk is hierdic oue Baruchwees), aange.sicn dit alma! se Morgenthau-opvatting natuurbelange pas met uitsondering lik die gevaarlikste ontwikkeling van die na-oorlogse be-Ieid
natuurlik van die Duitsers."
Met dit as agtergrond word en dwing die Duitsc volk om 'n
dit begryplik dat die beleid van nuwe taktiek te volg indien hulle
Moskou dit betreklik maklik nie vir altyd beroof wil word
vind om die tot onlangs Juid van hul eenheid en hasionale
verkondigde eenheidskreet prys karakter nie. Dit behoef gcen
te gee en in plek daarvan die lang betoog om daarop te WYJ3
kreet ,versterking van die dat die regerings van Bonn en
wat
onderskeidelik
D uitse Demokratiese Republiek Pankow,
(Pankow) en die bewapening deur die Westerse en Oosterse
van die oostelike besettingsge- moondhedc in die !ewe geroep
bied" te aanvaar. In verband is, so goed as geen rol sal kan
met hicrdie ommeswaai van speel nie. In die geval van
Moskou het die b ckende joerna- P ankow het ons te doen met 'n
liste van Joseph en Stewart suiwere Quisling-bewind wat uit
Alsop in 'n artikel ,,Stalin praat sy aard met die oogmerke van
Weer" in die H alifax Chronicle Moskou ooreenstem en dus met
Herald van 14 Augustus belang- aile mag daarna sal streef om
wekkende gegewens verstrck in Oos-Duitsland in 'n kommunisvcrband met 'n onderhoud wat tiese satelliet-.staat te omskep.
d ie Italiaanse Ieier Petro Nenni In die geval van Bonn is hierdie
ideologiese een stemmighcid minmet Stalin gehad het.
der in die ooglopend, dog flier
STALIN SE STANDPUNT
bied die frase van vereuropesing
(die leuen wat deur die verdeDaarin lui dit onder meer:
,Toe h et Stalin hom oor ling van D u itsland en daarmce
D uitsland uit gelaat, en hierdie van Europa bewys word) sowel
dee! van die onderhoud is beson_ as die meevoerende gepraat oor
der belangwekkend. Stalin bet die ,redding van E uropa" volverklaar dat die Bonn-ooreen - doende moontlikhede om die
koms intussen deur die Ameri- Laval-karakt er van die Bonnkaanse Senaat bekragtig is. Hy politick te verberg.

Deur
dr. Otto Strasser

het die verkiesing van E isenhower tot president as hoogs
waarskynlik beskryf en opgemerk dat met hierdie twee feite
voor oe aile verdere nota-wi.sselinge met die Weste oor DuitsBlED UITKOMS
Iand nog maar net propagandawaardc het. Gevolglik reken b y
m et die ver deling van DuitsELKEEN
land as ' n blyweude ver skynsel.
Dit is in tyd van nood
Die nuwe beleid van 1\-loskou
m oet uitgaan van die feit dat
dat 'n mens jou eic mense soek
Duitsland blywend in twee ver Dit is in tyd van nood
I d eel is en m oet gevolglik afstuur
dat 'n mens jou eie mense vind
op die onafhanklikb eid en ver by
sterking van Oos-Duitsland.''
Die broers Alsop bet die betekenis. van hierdie uitlating van
die grootste Afrikaanse
Stalin tereg erken (wat in die
grond daarvan neerkom op die
l.ewensw:rsekeringsmaatskappy
aanvaarding van die BaruchHOOFKANTOOR:
Morgenthau-beleid) en het ook
WAALSTRAAT 2ll .. . . KAAPSTAD.
tereg daarop gewys dat hy daar _
I akke en agentt~lrappe dcur die ltele
toe deur die beleid van WashSrtidelike Afrika.
ington en Londen gedwing word.
S/ ALGI
Dit sal goed we es ~m hierby in

AAN

SAN LAM

BRILLE
B ring u oogart s se voorskrifte v ir br ille na ons.
GOEIE WERK TEEN BILLIKE P R YS E.

GEHOORAPPARAAT
OOK IN VOORR AAD

Die Voortrekker. .Apteek

GEESTELJKE HERSTEL
Die geestelike herstel van die
Duitse volk .sowel in die Wcstc
as die Ooste is dus van die
allergrootste bclang. Onafhanklik van die twee voorlopige r egerings van hierdie verdeelde
gebiede moet die nasionale idee
van die Duitse volk nie net
wakker gehou word nic, maar
op 'n heldere en praktiese bestemming afstuur (ook in die
Oostc).
Nasionale
Duitsland
moet die groot gesigspunte van
'n ware Duitse gesamentlike b eleid vir albei gcbicdc uitwcrk.
Hierdie gesigspunte van 'n nasionale
gesamentlike
Duitse
beleid is ccnvoudig:
1. Sowel Bonn as Pankow is
maar tydelik.
2. Sowel Bonn as Pankow
handel in opdrag en ooreenkomstig die w ens van die onderskeie
bcsettingsmoondhedc
met
mindere of meerdere geesdrif.
3. Die Duitsc volk ken net
een doc!: die eenheid en vryh eid van Duitsland van Aachen
tot Beuthen, van Mcmcl tot
Saar.
4. Die bcwapeningsbeleid wat
deur die besettingsmoondhede
en hul werktuic in Bonn opgele
is, moet as onvermydelik aanvaar word.

Sjina wil handel dryf nie omdat
dit 'n kommunistiese land is.
Die firma's is deur die Corporation gevra om masjinerie
en ander gocdere aan Sjina te
!ewer.
Dieselfde week het T sjiang
K aisjek, nasionale Ieier van
Sjina op Formosa, 'n beroep op
Sjinese gedoen om die Ia nde
Aile polltleke berigte Is geskrywe deur waar bulle woon te oorreed om
N. G. S. van der Walt en W. R. ekonomiese sanksies teen rooi
Laubscher, Groote Kerk-gebou 703,
Sjicna toe te pas.
Kaapstad
Van die 1,115 antwoorde wat
ontvang is, het 1,100 vcrklaar
dat bulle gretig is om met Sjina
handel te dryf, twee het geantwoord dat bulle nie aan die
handel kan deelneem nie omdat
hulle reeds tc vee! bcstcllings
elders het, terwyl net 13 geantwoord het dat hullc nie met

(Vervolg van vorige kolom)
die Wcste die Amcrikaanse
uniforms en wapens te aanvaar
en in die Ooste die R ussiese
uniforms en wapens, maar met
die vaste voorncme om dit nie
teen mekaar te gebruik nie, dog
tcr gcleener tyd dit tot 'n nasionale en gevolglik dubbel
sterker leer saam te smelt.
I ndien dit die nasionale beweging geluk om hicrdie cenvoudige en duidelike grondgedagtcs by die hele volk te laat
posvat en aan te vuur sodat dit
in die hart en wil van elke
D uitse offisier veranker raak
ongeag watter uniform hy dra,
dan sal die nuwe beleid van die
oorwil:maars teenoor D uitsland
weer eenmaal die bewys !ewer
van die verskynsel dat uit die
slegte die goeie gebore is.
Ekonomiese inlywing, militere
uniformering, politieke inskakeling - dit alles is onbeduidend
teenoor die krag van die gees
en die wil.

Lewenskoste in
S.A. en Engeland
T erwyl die Iewenskoste in die
afgelope maande ' n daling in
E ngeland getoon het, h et d it
aansienlik gestyg
in SuidAfrik a.
Die indekssyfer vir September
het in die Unie met vyf pun te
gestyg van 185.3 in Augustus, en
staan nou op 190.3.
In Engeland was die syfer in
J unie 138, waarna dit geleidelik
gedaal het tot 137 in J ulie en
136 in September.
Honderd w ord geneem as die
syfer in 1939, sodat die !ewe,
volgens amptelike berekening-,
nou byna dubbel so duur in ons
land is as voor die oorlog.

Eeelesla-Drukkery, Blrdstraat, Stellenboseh, vir die e lenaars en uttgewers, Vooralag (Edme. ) Beperk,
Groote Kerk gebou 703, Poabus lUl,
Kerlq>le!n, Kaapetad.

o;, v•rhool

von
di• Suid·Afrikoonte

Vervoerwese

Natal met reg op
ALHOEWEL
die ingebruikneming van die

~erste spoorweg in Suid·Afrika aanspraak kan maak, was dit nietemin die
Kaap wat die eerste op die gedagte van spoorwee gekom het en ook die
eerste om 'n langafstandsroete-die 58 my! tussen Kaapstad en W ellingtonte eksploiteer. Toe die Kaapse Regering die spoorwee oorgeneem het, was
daar reeds lyne van Zoutrivier na Wynberg en van Port Elizabeth na Uiten·
ha#le. Grootskaalse uitbreiding het in die sewentigerjare plaasgevind, toe die
bhnk ysterstawe hul weg van Kaapstad, Port Elizabeth en Oos-Londen af na
die binneland begin baan het om mettertyd die grens van die Vrystaat,
Transvaal en Rhodesie te bereik. By die totstandkoming van die Unie het
die Kaap byna die helfte van die 7,577 my! spoorlyn waaruit die Aaministrasie van die Suid-Afri·
lcaanse Spoorwee destyds
Cape Town It W ellington Railway.
bestaan het, bygedra.
TJJBOOO llOOIJlla 10 t iiD no. ma.am: wm.
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80: H;er is een von die heel eerste tydt ofels von die eerste spoorwez don die
Kaop, toe die spoorlyn nog net so ver as
Eersterivier 1estrek en 'n omnibus 'n
mens verder no Somerset· Wes geneem het.
Daar was e/k.e dog twee treine in beide
rietints en 'n eersteklc:Js dac:Jtlilue retoerkoortjie het 10/ IOd. fekos.

Een van ·n Reeks Advertensies wat deur die
Administrasie van die Suid·Airikaanse Spoorwei
Kerklaan , KAAPSTAD
5. Die Duit.se volk kan en in 1952, die Jaar van Suid·Afrika se Derde
Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN
moet dit in bclang van die feufees, Aangebied Word.
Besoek ons of skryt om besonder~ede
j Duitse toekom.s aanwend deur in
~;::;;::::::::=:::=::::::::::::::=:::=:;::;;::::::::=::::::;=:=;::;;::::::::==:=:::=::=:::::=:=;::;;::::::::=::::;::::::=::::=::=::::::::=::::=::=:::~'l (Vervolg in vt>Igende kolom)
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ONDER: Met hlerdle sllwergroof,
wot fans in di& Suid·Afrikoonso
Museum te Koopstod bowoc:
word, het sir George Grey cl•
eerste sooi by di& oon/eg von
di&
Kaopstad - W&llingtome
spoorweg In 1B59 omgekeer.
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