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Geregistreer aan <lie Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. 

VOORSITTER DUI DIE 
REPUBLIKEIN SE 

BELEID AAN 
Jrg. 12. KaapSta.d, 10 Desember 1952. Prys Sd. Nr. 4. 

Republikeine Sal 
Op 2 Junie Juig 

'n Dringende oproep om steun en fondse vir Die 
Republikein, wat in Januarie aanstaande jaar sy eerste 
verskyning maak, en 'n uiteensetting van die blad se 
beleid, is vervat in onderstaande verklarings wat deur 
die voorsitter van die Grootra.ad, prof. D. J. van Rooy, en 
die Noordelike Beheerraadsleier, mnr. K. J: H. Behrens, 
uitgereik is. 'n Soortgelyke oproep van dr. F. D. du Toit 
van Zyl, Suidelike Ieier, het euige weke gelede in Die O.B. 
verskyn. In sy uiteensetting van die posisie verklaar prof. 
Van Rooy namens die Grootraad as volg : 

Die Unie ' 'an Suid-Afrika sal op 2 Junie, wanneer die 
Britse koningin aanstaande jaar gekroon word, in vrengde
volle lojaliteitsbetuiging uitbars. Net soos in 1937 word die 
hele land van owerheidswee opgeroep om fees te \ier en 
hulde te bring aan ,ons" koningin. Die jeug van Stud-Afrika 
sal boor en sien dat die agterkleinkind van die veroweraar 
van ons Boere-republieke - waarvan bulle egter nie sal 
boor nie - ons ,geliefde vorstin" is ter ere va.n lvie bulle 
sal moet handeklap en medaljes dra. 

In 1 Oktober 1952 se uitgawe 
van Die O.B. het ck in 'n ,nan
sporing tot 'n nuwe begin" o.a. 
die volgende gese: ,Die eerste 
en noodsaaklike stap wat ge
doen moct word - ook in op
drag van die Laertrek - is 
'n onafhanklike, republikeinsc 
blad. Soos dit ,D i Patriot' se 
taak was om ons van ons eie 
Mrikaanse taal bewus te maak, 
sal dit hierdie blad se geskied
kundige tt1.ak wees otn ons eie 
staatstelsel, d ie republiek 

te propagl'er. Ons hoop dat die 
blad <Ian ook ,Die Republikein" 
sal heet en die mondstuk sal 
wees van alle repubi;keine on
geag hul party of nie-pal'tyver
band." 

En verder: ,.In die praktyk 
sal dit beteken dat Die O.B.
blad herdoop sal word; dat die 
nuwe blad die beginsels en doel
stellings van die O.B. sal propa
geer maar nie die amptelike 
orgaan van Die Ossewabrand
wag sal wees nie. Die blad sal 

PROF. D. J. V &-v ROOY 

inteendeel die mondstuk van 
alle Afrikaner-republikeine wees 
wat ter gelegenertyd in die 
groter republikeinse beweging 
~aamgesnoer kan word." 

In 1937 het ons hierd1e annp
telike huJdiging beskou as Sap
lojaliteit, en ons jeug kon onge
skonde hul republikeinse verset 
bewaar. Maar nou? Sal bulle 
nou maar soos die destydse 
Sap,jeug die hulde van hul 
vaders en leiers as eg moet aan
vaar en bulle daarmee vereen
selwig? 

Die eerste minister se kan
toor het verlede week aange
kondig dat die krol)ingsdag 'n 
openbare vakansiedag sal wees 
en da.t militere parades op clke 
dorp in die.. Unie en Suidwes 
gehou sal word benewens 'n 
groot wapenskou in Pretoria en 
Kaapstad. 

groter blydskap in die hande 
kan klap, '''ant dit is immers 
nie lojale Sappe wat hom op
roep om toe te tree tot die kro
ningsfeestelikheid nie; dit is 
goeie republikeine. 

Net jammer dat die feesvie
rende Jeug koning.,.ve rerin g 
voortaan sal be~kou as die 
uiting van suiwere republika
ni~me. En om hierdie indruk 
<leste duursamer te maa.k, sal 
die staatsmWJ.t herdenkingsme
daljes vir skoolkinders ~laan. 
Jn 1987 het die republikeinse 
jeug geweier om hierdie loja
liteitsbetuiging by die skole in 
ontvangs te neem. ::llaar hierdie 
keer mag so 'n weiering dalk 
aanstoot gee. Dit is immers 'n 
geskenk van 'n re-publiekeinse 
owerheid! 

Noorde Sal Sy 
Dee/ ·Doen, se 
Mnr. Behrens 

BEKRAGTIG 

Hierdie woorde het destyds op 
my persoonlike verantwoorde
likheid verskyn. Dr. F. D. du T. 
van Zyl was egtcr dadclik be
reid om hom namens die lede 
en vriende van die O.B. in Wes
en Oos-Kaapland daarmee te 
vereenselwig. Nogtans moes die 
Grootraad van die O.B. hom 
toe nog oor die hele aangeleent
heid uitspreek. Dit het nou op 
sy Pretoriase vcrgadering van 
5 November jl. geskied. Na
mens die Grootraad het ek der
halwe nou die eer en die genoee 
om nie aileen bostaande ann
haling tc bevestig nie maar ook 
om enkele bela.ngrike besonder
hede daaraan toe tc voeg: 

'n Saluut van 21 kanons){ote 
sal in die vYf hoofstede van die 
Unie-provinsies en Suidwes die 
blye tyding aankondig dat Suid_ 
Mrika se tweede Elizabeth die 
Septer oor hom opneem - tensy 
die Skotte Suid-Afrika kan 
oorreed om saam met bulle te 
aanvaar dat Elizabeth I nooit 
ons koningin was nie. In daar
die geval sal sy Elizabeth I 
heet. 

V eertien dae lank sal die ver
naamste staatsgeboue in feesge_ 
waad die volk tot vreugde op
roep oor die nuwe Empire
skakel - ongetwyfeld die 
vreugde om tl' kan gee in Brit
tanje se nood! 

Aan die woning van die 
Goewerneur-Generaal sal fecs
gevier word by wyse van 'n 
staatsdinee. 

DIE JEUG 
Origens sal die regering dit 

vcrwelkom indien plaaslike be
sture en kerke self ook reelings 
wil tref om die blye dag te gc
denk. 

Suid-Mrika gaan 'n tydperk 
van groot koningsverering tc
gemoet, en omdat hy 'n repu
blikeinse regering aan die hoof 
het, sal die volk met soveel 

(Vervolg van kolom 5) 

Party en ander nasionaalgesin
de organisasies of persone <li~ 
selfde ideaal en strewe toege
<laan is, sal bulle <lie regstreekse 
steWJ van die blad ondE'rvind. 
Die bla<l sal egtl'r nooit a.arsel 
nie om te waarsku waar en 
wanneer hy meen dat hierdie 
koers VE'rlaat word. Daarhy 
hoop by egte~ om nooit teenoor 
bevrien<le liggame en persone 
onnodig aggressid op te tree 
nil'. 

5. Die blad sal ook berigte 
van algemcne nuusbelang be
vat. 

6. Die redakteur sal mettertyd 
aangewys word. 

7. Die ccrste uitgawe van Die 
Republikcin sal hopelik in 
Januarle 1953 verskyn. • 

8. Verder word vir algemene 
kennisname aangekondig dat 
besluit is en g ercel word dat 
die direksie van Voorslag 
<Edms.) Bpk. s al bestaan uit: 
Dr. F. D. du T. -.an Zyl, adv. 
J. F . Marais, mnr. K. J. H. 
Behrens en prof. D . J . van Rooy. 

I n samchang m et die voor
sitter se verklaring, skryf m nr. 
Behrens: 

Graag wil ek die aandag van 
alle le<le, kamerade, en vrien4e 
van ons rcpu blikeinse beweging, 
bier in die Noorde, te wete 
•.rransvaal, Vrystaat en Natal, 
bepaal by 'n amptelike verkla
ring so as hierbo opgestel deur 
die voorsitter van die Groot
raad. 

1\let die onlangse eerste 
Grootraa<ls itting is volkome 
eenstemmighei<l bereik oor die 
opdragte ons opgele deur die 
jongste Laertrek te B loemfon
ten, gehou op 23 Augustus, en 
die eenparige versoek om 'n 
onafhanklike republikeinse blad 
uit te gee, word reeds in voor
uitsig gestel vir Januarie 1953. 
'n Dringende beroep word op 
elkeen van u gemaak, om die 
republikeinse blad daadwerklik 
te steun. 

Onmiddellike ondersteuniug is 
nodig, teken in op die blad, en 
stuur enige fondse <leur u in
gesamel direk aan die Sekreta
ris, Die Republikein, Posbus 
1411, Kaapstad. Alle bedrae sal 
erken word. Kragtige vrywillige 
hydraes is no<lig. Die Snide het 
reeds die voortou geneem, en 
'n aansienlike bedrag belowe. 

,N PARTY MOET DAAR WEES-DUS 
OP SOEK NA BELEID 

,Die Verenigde Party kort belangrikste vraagstukke be- maand aan iemand wat die 
'n Beleid vir die Toekoms" lui staan nie, moet daar kop ge- voortou neem om die rege
die opskrif bo 'n brief in die krap word om die nodige ring te opponeer in sy moei
Cape Times van 3 Desember, verskille uit te delf. like taak. Aangesien mnr. 
wat handel oor die beleidsver- Vir diegene wat nog in J. G. N. Strauss op die oom
klaring van adv. Strauss, 'n terme van ons partylose blik hlerdie opposisietoelaag 
paar weke gelede op sy party- Boere-republieke dink, skyn ontvang, en sy party sonder 
kongres in die Vrystaat. Die dit logies dat as 'n politieke beleid sit, moet daar vir hom 
briefskrywer meen dat die party nie meer 'n beleid bet 'n beleid gesoek word, eerder 
party 'n beter beleid moet nie, die party liewer gelikwi- as dat sy toelaag saam met 
soek. deer moet word. Maar die sy party verval. Immers, wat 

Diegene wat deurdronge is moeilikheid is natuurlik dat word van Haar lUajesteit se 
van die partypolitiek, soek vir die Britse partystelsel wat regeringstelsel as daar nie 
'n politieke party 'n beleid, ons bier sedert' 1902 hand- meer 'n amptelike opposisie is 
want vir hom 1\IOET daar 'n haaf, die bestaan van min- nie? 
party bestaan (Haar lUajes- stens twee partye vereis, en Geen wonder nie dat lord 
teit se Opposisie) en as daar om dit aan te moedig, betaal Bryce van die Boere-repu
nie voldoende verskil onder 1 die regering selfs 'n bniten- J blieke gepraat bet as model
die volk ten opsigte van die gewone toelaag van £200 per state! 

Ons in die N oorde sal ons deel 
doen. 

Gee <lie blad aan u republi
keinse vrien<le om te lees, af
gesien watter politieke oortui
gings bulle huld;g, skryf bulle 
in, en laat ons alger saam wees 
die draers van 'n ideaal wat 
sal voortlewe vir ons nageslag. 

Werwers yir 

1. Soos in die voorultsig ge
stel, sal die nuwe blad die 
naam Die Republikein dra. 

2. Die blad sal nie die ampte
like orgaan van die O.B. of van 
enige ander bestaande organi
sasie wees nie, maar sal altyd 
bereid wees om amptelike 
nuusberigte en artikels van die 
O.B. en van enige ander repu
blikeinsgesinde organisasie of 
persoon te plaas. Dit met be
houd van eie selfstandigheid. 

l\IONDSTUK vm ALMAL 

3. blad moet beskou word 
as 'n mondstuk van aile re
publikeine en sal hom posi
t!ef beywer om ons republi
keinse ideaal te bevorder. 
ol. In soverre die Nas~onal.e 

(Vervolg in kolom 2) 

DIE REPUBLIKEIN 
Die Republikein wil graag een of meer 

amptelike intekenaarwerwers he in elke 
dorp en distrik. Persone wat hereid is om 
hierdie noodsaaklike diens te verrig, moet 
assehlief dadelik met Die Republikein, 
Poshus 1411, Kaapstad, in verhinding tree 
vir die nodige magtiging. 

'n Kommissie van 2s. 6d. sal betaal 
word ten opsigte van elke intekenaar wat 
vir 'n jaar ( volopbetaal) gewerf word. 

Hier is 'n kans vir studente om 'n hele 
paar pond sakgeld te verdi en ! 

SKRYF DADELIK! 

f 
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INKSPATSELS OP 
GETUIGSKRIF 

Die tornado-verwoestings wat die afgelope week twee 
naturelledorpe in Transvaal getref bet, bet die beilsame 
geleentbeid gebied om aan die wereld te toon dat die 
Suid-Mrikaner se naturellebeleid me op rassebaat wortel 
nie. Binne enkele minute nadat die ramp plaasgevind bet, 
bet blankes daarbeen gestroom en gewonde naturelle met 
bul motors na die bospitaal verwyder, en het honderde 
blankes by die hospitale tougestaan om van bul bloed 
te gee vir die ongelukkiges. 'n Fonds wat deur die burge
meesters van Johannesburg en Pretoria geopen is, kon 
binne twee dae afgesluit word met "n totaal van meer 
as £7,000. 

.,Nou weet ons wat ons aan die blankes verskuldig 
b. Souder bulle bystand sou dit met ons baie kwaliker 
gegaan bet," bet 'n naturel later aan 'n koerantman 
e;ese. 

Dit is duidelik dat hierdie spontane reaksie van soveel 
blanke samaritane vir die blanke bevolking meer welwil
lendheid by die naturelle ingeoes bet as wat bonderde 

t koerantartikels in staat sou gewees bet om te doen. !\let 
'n enkele daad bet die \\itman onweerlegbaar aan vriend 
en vyaud getoon dat by die Cbristelike Yoog van die 
naturel is, en daarmee bet die anti-blanke proJ>aganda
veldto~ \·an agitators 'n kwaai teenslag ontvanf!: . 

VLIEG IN SALF 

Dit sou goed gewees het as die Engelse pers hierdie 
geleentheid te baat wou neem om hul kritiese geesgenote 
in die buiteland van hul wanindrukke aangaande blanke 
bedoelings in Suid-Mrika te verlos. Tot 'n mate het bulle 
dit gedoen, maar dit is nietemin ongelukkig dat party
politick ook hier weer moes ingryp om enige goeie invloed 
wat die gebeure met hom kon meegebring bet , te bederf. 
In 'n hoofartikel maak die Cape Times onder meer die 
kwaadwillige opmerking: 

,Die opbruising van warme naaste-meegevoel vir 
daardie duisende gehawende naturelle moes die Swarts 
en andere wat liberalisme en goedhartigheid veroor
deel as 'n verkeerde beleid en tans geweld in die plek 
daarvan preek, in verleentbeid gebring het." 

Hierdie aanmerking, wat reeds geloenstraf was deur 
die aanbod van die regering om 'n voormalige soldate
kwartier ter beskikking van die dakloses te stel, sowel 
as die geldelike bydrae van die departement van naturelle
sake, is nie net bereken om die wereld te verstane te 
gee dat die hulpverlening strydig is met die amptelike 
staatsbeleid nie, maar dit openbaar 'n algehele wanopvat
ting omtrent die Mrikanerstandpunt. Dwarsdeur ons 
geskiedenis was dit immers die uitstaande kenmerk van 
die Mrikaner om die nature! streng - in ooreenstemming 
met sy eie tradisie - te bebandel, maar daarby so 
regverdig dat geen Britse bla'nke geweste dit vandag kan 
waag om sy geskiedenis ten opsigte van die oorspronklike 
inwoners Iangs die van Suid-Mrika te le nie. Manne 
soos Pretorius en Kruger het, wanneer dit nodig was, 
hardhandig teen die naturclle opgetree om bulle te straf 
vir weerspannigheid, maar ten spyte daarvan het bulle 
die agting en liefde van die naturel so gewen dat bulle 
met die benaming ,vader" vereer is. 

NOG 'N INKDRUPP~L 

Maar nie net die Cape Times het 'n partypolitieke 
klad op die getuigskrif van· Albertynsville laat drup nie. 
Ook van die kant van Nasionale koerante is gesondig 
deur in groot opskrifte suggestief te verwys na die weie
ring van die naturelle om in die aangebode huisvesting 
tydelik te gaan woon. In bree swart opskrifte van ,Natu
relle trek Neus op vir Nuwe Huisvesting" word blankes 
teen die naturelle beinvloed - blykbaar omdat 'n anti
naturellegevoel te pas kan kom by 'n op hande synde 
verkiesing - sonder om rekening te hou met sekere faktore 
wat die naturelle tot hierdie besluit kon beinvloed het. 
Die Polisieboof se verklaring is immers dat , bulle non 
gevoed en versorg word soos nog nooit met bulle gebeur 
bet nie; daarom sal bulle n ou aile ander geriewe ontbeer 
terwille van die kos en klere wat bulle ontvang." 

Sou ons kleurverbouding nie veel gewen het aan 
welwillendheid nie indien die Cape Times sy snedige ver
wysing na min. Swart en andere agterwee gelaat het, en 
Die Burger liewer die vertolking van die Adjunk-kommis
saris van Polisie vir die naturelle se weiering aanvaar 
het, of soos die Cape Times dit gestel het, dat bulle te 
kenne gegee bet dat bulle liewer weer hul eie butte wil 
oprig met die beskikbare materiaal - albei heeltemal 
verstaanbare motiewe in die omstandighede . . 

Waarom moet die partypolitiek oral en altyd sy vuil 
vinger in delikate verhoudings steek? Waarom moet die 
enkele reendruifels op ons rassevure n og weer 'ondervang 
word deur die swart palm van bierdie ingevoerde Britse 
onrusstelsel '? 

f Van - :~!e Os op·: ~ie Esel ] 
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geword nader na die N.P. sal beweeg, Khama en sy Jlrou 
Dit lyk vir my asof die libe- 6f hy sal minder en minder Onlangs het Die Volksblad 

raliste in ons land baie ernstig klem op afsondering moet H! 'n berig gepubliseer wat aan
besig is om ondersoek in te stel waardeur hy nader en nader toon op watter oulike en sub
na die moontlikheid van die na die Liberale Party sal be- ticle \'ltyse die gelykstellings-
stigting van 'n Liberale Party weeg. propaganda by die nie-blankes 
in Suid-Afrika. tuis gebring word. Dit blyk dat 

On)angs het ons blad 'n berig Bespiegelings m et die propaganda-moontlikhede 
geplaas oor mnr. Alan Paton ~1oontlikhede van die gemengde huwelik tus-
se uitlatings in verband met sen Seretsi Khama en Ruth 
die wenslikheid van die stigting Dit is selfs moontlik dat as Williams, die blanke tikster van 
van 'n liberalistiese politieke die V.P . die verkiesing verloor Londen, ten volle benut word. 
party. En sedertdien bet 'n Jo- hy sodanig van die politieke Geraamde foto's van K hama 
hannesburgse koerant bekend toneel mag verdwyn. Die party en sy wit vrou word nl. teen 
gemaak dat verteenwoordigers mag dan sy konsterwatiewe vyf sjielings stuk aan naturelle 
van liberalistiese rigtings en elemcnte aan die N.P. verloor op die Vrystaatse goudvelde ver
liggame in die goudstad verga- en sy liberalistiese clemente koop om in bulle huise op te 
der het - blykbaar met die doe! aan die Liberale Party. Dan sal hang. Op hierdie wyse word 
om 'n program uit te werk vir die N.P. die senter wees, met die naturelle-gesin elke dag op 
'n gesmeenskaplike organisasie. die liberaliste op ·sy linkervleuel aanskoulike wyse daaraan 

Dit het reeds ten oorvloede en, bes moontlik, met die re- herinner dat 'n rasgenoot 'n 
geblyk dat verskeie groot en publikeine op sy regtervleuel. wit vrou het. Dit is waarlik 
l·nvloedryke Engelsta!I'ge koe- Ek het vandag sommer Ius 'ft' d W t · d' g1 1ge propagan a. an m 1e 
rante in ons land baie simpa- gehad om bietjie te bespiegel kop van elke nature! wat die 
tiek gesind is teenoor d ie be- oor toekomstige politieke ont- foto sien moet dit maal: As een 
skouinge van die liberaliste. En wikkelinge. Dit is nie voorspel- nature! met 'n wit vrou kan 
dat hullc boonop gereeld baie lings nie; dis maar net bespie
publisiteit verleen aan die uit- gelings. Maar die moontlikhede 
latings van bekende liberalis- daarvan is beslis nie uitgesluit 
tiese voormanne. Dit is gladnie nie. 
oordrewe om te se dat die libe
ralistiese propaganda reeds oor 

Die W erwelstorms en 
A toonwntplo ffings 

trou waarom nie ander nie? As 
een wit vrou die gelyke van 
'n nature! is, waa.rom kan a ile 
witmense en aile naturellc nie 
gelykes wees nie? 

Volgens die Volksblad word 
die verkoop van dergelike gif
tige foto's nie dcu r die wet ver
bied nie. Ek vind dit jammer. 
Per slot van sake is dit minag
ting van die wet wat gemengde 
huwelike verbied. 

'n lang tydperk stelselmatig 
gemaak is nie. H eel waarskyn
lik beskou d ie liberalistiese 
voormanne dat die tyd nou aan
gebreek het om oor te gaan tot 
d ie stigting van 'n Liberale 
Party. 

Strauss het die Haas 
opgeja 

Ek mag verkeerd wees, maar 
ek verkeer onder die indruk 
dat mnr. J. G. N. Strauss, die 
Ieier van die Vercnigde Party die 
liberaliste aangepor het om bul 
eie party te stig - sonder dat 
hy bedoel bet om dit te doen. 
Dit is geen geheim nie dat die 
liberaliste gladni~ gediend is 
met die Verenigde P arty se 
kleurbeleid van afsondering nie. 
En nadat mnr. Strauss hierdie 
V.P.-beleid, wat moeilik van die 
Nasionale Party se Apartheids
beleid te onderskei is, op die 
Uniale kongres van sy party 
aangekondig het, het die libe
raliste begin tekenne gee dat 
bulle Ius het om hul eie party 
te stig. 

Dit mag toevallig wees, maar 
ek dink nie 1 so nie. Myns in
.siens het mnr. Strauss die libe
raliste binne sy party in 'n on
gemaklike posisie gcplaas. 
Hulle moct 6f in die ·v.P. bly 
en mnr. Strauss se kleurbeleid 
van afsondering sluk of bulle 
moet uit die V.P. tree, bulle eie 
party stig, en die V.P. beveg 
net soos hulle die N.P. beveg. 

Blykbaar het die liberaliste 
baie lus om laasgenoemde weg 
te volg. Indien hulle oorgaan 
tot die stigting van 'n Liberate 
Party sal dit in ieder geval nie 
geskied voor na die algemene 
verkiesing nie; en ek voorspel 
dat dit ook nie sal geskied in
dien die V.P. die verkiesing 
wen nie. .. 
Lastige Pressie-groep 

Maar as die V.P. die verkie
sing verloor kan 'n mens met 
'n redelike mate van sekerheid 
aanneem dat die Liberale Party 
tot stand sal kom. E n dit Iy 
weinig twyfel dat die party die 
steun van etlike bclangrike 
Engelstaligo koerante sal geniet 
nie. 

Dit sal besonder interessant 
wees om te sien wat die Ver
enigde Party onder hierdie om
standighedc sal doen. D.ie Libe
rale P arty .sal vir die V.P . 'n 
baie lastige pressie-groep wees. 
Die V.P . sal 6f meer en meer 
k lell} op sy afsonderingsbeleid 
moet le waardeur by nader en 

'n Leser skryf aan my om te 
vra of die werwelstorms wat 
verlede week twee naturelle
dorpe aan die Rand verwoes 
het iets te doen kan he met die 
onlangse atoombom en moont
like waterstofbomontploffings 
in die Stille Oseaan. 

Ek weet nie. En die geleerde 
deskundiges trek hul neuse op 
vir so 'n tipiese lekevraag. Ek 
het dus geen gesaghebbende 
antwoord op my Ieser se vraag 
nie. Uit die houding van die 
deskundiges moet my Ieser en 
ek maar aflei dat die korrekte 
antwoord, nee, is. 

Wat ek wei weet is dat wer
welstorms hul oorsprong in die 
boonste luglae het -en dat atoom
bom-ontploffings juis daardie 
Iuglae versteur. Ma:j.r dit bewys 
niks nie. 

remand vertel my nou-die-dag 
dat die stofdampe wat vcroor
saak is deur die geweldige vul
kaniese uitbarstings in Japan, 
jarc gelede, oor die hele wereld 
versprei is deur die strominge 
in die boonste luglae. Selfs in 
Suid-Afrika bet hierdie vulka
niese stof, wat op sigself on
sigbaar was, tog die s trale van 
die ondergaande son dermate 
gekle ur dat dit met die blote 
oog waargenecm kon word. 
Maar dit bewys ook niks nie. 

Propaganda onder 
Nie-blankes 

Ek wonder of die g emiddelde 
blanke besef dat daar voortdu
rend propaganda gemaak word 
onder die miljoene nie-blankes 
in ons land vir die totale uit
Wissmg van kleurskeidslync. 
Meeste blankes weet dat die 
,liberaliste" sulke propaganda 
kwytraak - maar baie van I 
bulle verkeer onder die salige I 
wanindruk dat dit oor die hoof
de van die nie-blankes gesl{ied. 

'n Wit Vrou en Frans~ 
Brandewyn 

Die Britse tydsktif Sunday 
Graphic vertel in 'n onlangse 
u itgawe van die gemengde hu
welik tussen Kenyatta, die ge
waande hoof van die- Mau-Mau 
in Kenia, en 'n blanke meisie -
'n huwelik wat blykbaar nie 
suksesvol was nie. 

Volgens die blad het Kenyatta 
wat in England deur die blankes 
as gelyke opgeneem is in die 
land 'n Engelse vrou en seuntjie 
gekry en owerigens 'n smaak 
vir wandelstokke met goue 
koppe en Franse brandewyn 
ontwikkel. Daarna het hy sy 
vrou en kind sonder 'n woord 
in die steek gelaat en na Kenia 
tcruggekeer om die afgod van 
die Mau-Mau te word. 

Die blad verklaar voorts dat 
die Engelse Welsynsorganisa
sies die geval Kenyatta sommer 
soveel kere kan vermenigvuldig. 
Dit is die dank, aldus die blad, 
wat die Engelse kry vir bulle 
gclykstelling tussen wit en 
swart. 

En dit is hierdie soort hu
welike wat vandag deur gewe
tenlose agitators as ideaal voor
gehou word aan miljoene baar 
naturelle. 

Ek hoop van ganser harte 
dat minister Swart se nuwe 
wet wat gemik is teen opruiers 
ook sulke opruiing tot misdaad 
sal verklaar. 

0/ie in Afrika 
Gevind 

Dit is nie die geval. I 
Dag na dag, week na week, Die ge_loof dat daa_r geen ol~e 

maand na maand, jaar na jaar, onder d1~ g~on_d ~u1d v~n d1e 
by aile moontlike en onmoont- ekwator IS me, 1s fmaal d1e kop 
like geleenthede word daar op inge.sl~an deur ~ie ontd.ekkin_g 
veelvuldige maniere propaganda van n ry:k. ohebron . m d1e 
·onder nie-blankes o-emaak vir Franse kolome Gabon, m Wes
gelykheid tussen wU en swart Afrika. ' n Boorgat naby die 
D ie doel is om die nie-blanke~ dorpie Lambarene !ewer 3,000 
,op te voed" om met niks nlin- gelling petroleum per uur. 
der as totale gelykstelling met Intussen word daar van 
die blankes tevrede te wees nie. Amerikaanse kant na olie ge-

Op hierdie wyse word 'n sock in Italiaanse Somaliland, 
,grief" by die nie-blankes ont-, en in Portugees-Oos-Afrika, 
wikkel wat te enige tyd deur waar die verwagtings hoog is. 
die agitators vir bulle eie doe!- Die Franse regering is ook 
einde.s uitgebuit kan word. l besig om op Madagaskar na 

Dit is hierdie soort propagan- olie te soek, waar die tekens 
da wat die wit-swart verhou- ook baie gunstig is. 
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BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 10 DESEMBER 1952 

PRESIDENT STEL 
TEENSTANDERS IN 
SY KABINET AAN 

Die groot versk il lnssen ' n r cp uhlikeinse regeringsteh.el, waar die 
pr esident onafhanklik 'an die volks,·erteenwoordiging regecr, «'11 gevolg
lik sy regering op bree grondslag kan i:'aamstel, en die Britsc partystelsel 
waar partyverantwoordelikhf'id dif' rf'gering se samestelling tot die party· 
koukus he1>erk, is opnuu t gelllustreer in die Ve'r enigde State '"'aar die aan
~ootaande president, genl. Eisenhower, die vernaamSlf' i>ersone in sy kabinet 
aangekondig hct. Behalwe dat dit mam1e insluit wat meer bt"kf'nd is vir 
hul sakebekwaamheid as hul partytrou~ bevat dit ' n I>aar uit-en-uit onder
steuners van die Demokratiese Party. 

Genl. Eisenhower het bekend · geen R l.'publikeiu nit>, maar het 1 dink dat dr. Malan 'n verkie
gemaak dat by John Foster I tydens die verkiesing 'n ak- singsagent van adv. Strauss in 
Dulles gaan aanstcl as minister tiewe aandeel in die verkies~g sy kabinet sal . opneem nie, of 
van buitelandse sake Charles genoom ten behoewe ,·au die omgckeerd. D1t kan net nie 
Wilson, hoof van ' General Demokratiese Party. Sy benoe- gebeur nie, want in die par ty
Motors, as minister van verde- ming het weliswaar die misnoee stelsel is die party in die eerste 
diging en Douglas McKay as I van senator Ta ft opgewek, maar p~aas ve~antwoordellk vir rege
minister van binnelandse sake. Taft se afkeur het niks te doen r mgsbele1d en nic die eerste 

Dulles was buitelandse raad- ~ ~et, die begi~sel nie, wa~t <1:it minister nie. Die kabinet staan 
gcwer van pres. Truman en I S n gevesbgde gebrutk m en ~ul <lus ..aam by die party
was die argitek van die Japanse Amerikn d!lt ilie pr~sident min- beleul,. wa n_t 'n mosie van wnn
vrcdesverdrag. sten-. een ~id van d•e teenparty 1 troue m dJe regering deur die 

in sy kabmet benoem. volks rnud, noodsaak die- rt>gering 
Wllson is 'n ingEmieur wat I Durkin is ook nic d ie cnigste om te lx'dnnk. Die partykoukus 

bekcnd is vir sy ~dministratie- Demokraat wat d ie Republi- moet dus 'n streng en wakende 
we bekwaamheid. In 1951 was keinse president tot sover in oog hou oor regeringsbeleid 
by die hoogsbesoldigdc man in sy kabinet benoem hct n ie. As ten einde te verseker dat da.a.r 
Amcrika met 'n salaris en bo- , hoof van die federalc vcilig- nie bots lngs na. buite geopen
nussc van £233,600. heidsdepartcment bet hy mev. baar word nie. Lede van die 

H obby aangestel, wat ook 'n kabinet beo;taan dus uitsJuitend 
TWEE DE~IOKRATE Demokraat is. uit volksrruldslede van die meer-

As minister van arbeid het I derheidsparty. ' n Lid van <lie 
Eisenhower vir llartin Durkin IUER OIDIOONTLm opposis ieparty in die lmblnet 
benoem. Durkin is nie aUeen 'n Mens kan vir geen oomblik sou die bele boom nit ilie stelsel 

Verowering Deur 
Konferensies 

'n Aangename braaivleisfunksie is verlede Saterdag op I 
die plaas Eikendal, van mnr. Sarel 1\laree, op Brackenfel 
gehou ten behoewe van Die R~publikein. Dit is deur die 
noordelike Skiereilandse gent.>raalskap van mnr. J. A. Strauss 
gereel ter af.,luiting van die jaarlikse bedrywighede. Die 
opbrengs was in die nabyheid van £50. 

MnqW. R. Laubscher hct 'n 
kort toespraak gchou en gese 
dat omstandighcdc die cis stel 
om juis in die tyd waarin ons 
tans Ieef die tradisionele repu
bllkeinse strewc van ons volk 
wakkcr te hou en te bevorder. 

I n 1938 en in d!c oor logsjarc 
danrna, toe die nasionale Afrl
kancrdom die magtelose oppo
sisie was, het die rcpublikeinsc 
gcesdr if bale hoog opgevlam en 
kon Afrikaners die tyd nie af
wag dat die republick moes uit
geroep word nie. Vandag, wan
ncer die nasionale Afrikaner
dom die mag in hande het, 
ontbrcck die republikcinse 
geesdrif en het daar 'n louheid 
by die volk ontstaan ten aan
sien van hierdie strcwe. 

vier jaar daarna reeds negc 
Empire-konfcrcnsies gehou i~. 

Hierdie Empirc-konferensies 
dck die hele veld 'l.'an ons volk 
se bedrywighcdc en op elke 
Empire-konfercnsic word die 
sclfstandighcid van 'n stuk van 
ons volk se bedrywighede in
gcboet deurdat dit ingeskakel 
word as 'n afhanklikc onderdcel 
van 'n omvattende Britse be
drywigheid. 

Op hierdie wysc mag d ie 
Britse E mpire bchou word en 
sy cC'nheid bevorder word -
maar die prys is die verlies van 
ons volk sc selfstandlge optrede. 

In hierdie omstnnd lghede is 
dit nodig dat die stem van ons 
volk sc republikcinsc gewetc 
weer gehoor moct word. 

APP£LHOF-UITSPRAAK 

slaan. 

ONVERANTWOORDE
LIKHEID 

Die gcvolg van h lcrdie 
stelsel is dan ook die blttere 
en heftlge stryd tusscn regc
ring en opposisie waarmcc 
ons bekcnd Is Omdat die 
opposisie in gecn opsig mcdc
verantwoordclikheid d ra vir 
regeringswcrk nie, kan bulle 
dit bekostlg en bcnut om elkc 
optrede van die regering te 
verdoem. 
In Amerika, cgtcr, is die pre

sident regstrceks aan die volk 
verantwoordclik en sy ministers 
regstreeks aa.n hom. E lke mi
rlistcr is net vir sy eie departc
ment verantwoordclik en kan 
dus sy wcrk docn binne die 
kabinet sondcr om verantwoor
delikheid te aanvaar vi r wat 'n 
ander lid van d ie kabinet doen. 
In 'n Suid-Afrikaansc republiek 
sou dr. Malan, as hy die presi
dent was, byvoorbceld - om 'n 
uitcrste geval te noem - vir 
\'I')'IC mnr. J . H Hofmcyr as 
minister van fi nansles kon aan
gcstel het, sonder dat laasge
noemdc enigc seggenskap oor 
die beleld van die dcpartement 
van naturellesake sou gehad het. 
Van sY skitterende brein kon die 
land dus die voordeel gehad het 
sonder om deur sy a1\vykende 
besl<ouings oor natureUebeleid 
benndl.'el te word 

NET VERKIESINGS 
Mnr. Laubscher hct gesa dat So 'n stelsel bring DM!e dnt 

SKOTTE VERSTEUR 
EMPIRE-RUS 

Die eer~>te minister. ,:an die Britse Statebond wat tans 
in Londen Empire-konferen..,ie hou, ondervind glo heelwat 
rnoeilikheid om die kroningstitels van Koningiu Elizabeth 
t~t a lmal se tevredenheid vas te stel. 

Die S kotse nasiona liste het 'n blykbaar genict die standpunt 
bcroep op die ccrste ministers I van die skotse nasionruiste nie 
gedoen om tog nic die koningin vee! steun nic. 
as Elizabeth die Tweede van j Die Britse statebondskonink
Skotland te kroon nie - want rykc van Australli' en Nu-Scc
Skotland het nog nooit 'n ko- land V~<il weer dolgraag he dat 
ningin Elizabeth die E erste op Koningin E lizabeth speslfick 
sy troon gchad nic. En Koningin ~ckroon moet word as koningln 
E lizabeth die Ecrstc van Enge- ~ van Australie cn Nu-Seeland. 
land was op die troon voordat Suid-Afrika is ook daarvoor te 
die Unie tussen Engeland en vinde. 
Skotland plaasgevind het. 1\laar nie Paki.,ta n nie. Die 

Die Statebondskoninkryke P aki"tani wil gludnie boor van 
Suid-Afrika inkluis - h et ook 'n Koningiu E lizabeth va n Pa
nog nie 'n E lizabeth die E erstc kistan nie, want die openbare 
op die t roon gchad nie. Maar m ening in die land i'4 ~terk ten 

gun .. te van verbreking van die 
Brit'ot'! konneksie. 

Dood Skok 
Merweville 

Mcrwcville was dlcp geskok 
toe vcrneem is van die nood
Iottigc motorongeluk naby 
\Vorccstcr waarin mnr. C. J . 
Erasmus van die plaas Rondom 
die lcwe gelaat bet op 24 Nov. 
in die oudcrdom van 66 jaar. 

Indie, wat 'n rcpublick binne
kant die Br itse statebond is, 
wil weer nie he dat die Ko
ningln as Hoof van d ie stale· 
bond gekroon m oct word nic. 

Volgens berigte uit Londcn 
blyk dlt nou dat die eerste :n~
nistcrs nic die kroningstitcls aJ;. 
termekaar kan span nle. 

Sy stoflikc oorskot Is onder 
blykc van g root deelncming in 
die plaaslike kc rkhot tcr aarde 
bestel. 

Oom Christiaan Prop soos by 
alom bckend was, was 'n ge
t roue ondersteuner van die 
O.B. en met sy h eengaan het 
ons 'n gcvoelige verlics gcly. 
Hy was ook in lewe 'n leldcndc 
f iguur in d ie dorpsbestuur, 'n 
saak wat hy met groot bc
kwaamheld gcdien b et. - Ing~
s tuur. 

BeeCMJk oo1 Tak in die Wandel
cane. Groote Kerk-cebou. viP 
Radlo'1, E lektrieee ToeeteUe en 
Meubele. Skryf aan oo1 Po.
bestelllopafdelinc, Phil Morkel. 

P011bu" nn. Kaap11tad. 

Het u al gedink aan 'n mooi 

KERSGESKENK ? 
WATTER GESKENK L£ DIE NAASTE AAN 

ELKE AFRIKANER SE HART? 

Bo alle ander dinge 
DIE REPUBLIEK 

V anjaar kan U dit aan 
vriend SKENK 

LEES IDER ~>-

'n 

Vanaf 14 Januarie 1953 sal Die Republikein, voor
loper van die R epubliek, weekliks verskyn. Dis 'n 
onafhanklike k oerant wat s legs die strewe van elke 
republikeinse Afrikaner sal bevorder. lntekengeld 
net 15/- per jaar of 7/ 6 vir ses maande. 

Vul NOU meegaande opdrag in en skenk hierdie 
Kersfees die Republiek aan u vriende. 

OPDRAG 

' 

Dlt is bale jammer dat dit 
die gevru moet wees In die na
oorlogse tydperk want Brit
tanje wat vcrmoeid en verarmd 
uit d 'e oorlog getrce h<'t probeer 
tans om homself en sy Empire 
te red dcur nouer aaneenslui
ting van die Britse mocdcrland, 
kolonics en statebondskonink
rykc. H ierdie Britse. poging om 
Su :(l-Atr ika meer en m et>r 'n 
dee! te maak van 'n g roter 
Brit.,e g('ht>el is 'n ern.,tige be
dreiging- vir die self.,tandigbeid 
en onarhanklikheid Yan on., land 
en ons volk - 'n bedreiging Wilt 
slegs dl'ur lt>wendige en Jlrak
tiese rl'puhlikaniSme die hoof 
gebied lean word. 

die Appclhof se beslissings dit> stryd tussen partye hoof
maar net bevestig het dat die I saaklik tot verltiesinR"s beperk 
bron van ons parlemcnt sc ge- bly, terwyl dit in ilie Britse 
sag nie die volk Is nic, maar stelst>l binne en buite die pa r
die Br itse koning en die Britse lement dag-ln en dag-uit 
parlemcnt. Die v:crskanstc klou- voortwoe<l. Die gevolg is dan 
sulcs is Britse servitutc op ons ook dat Amerikaanse kongres
vryheid, wat vandag in die pad lede nie onder 'n koukus
staan van die beveiliging van diktatuur staan nie; dit Is 
ons blankc belange. Die tyd bet oorbodig. E lkeen stem volgens l' 
aangebreck dat ons nie mccr I sy oortuiglng, en <lit gebeur 
tevredc mag wees met Britse dik\~els. <lnt Demokrate en Re~ 1 
vryheid nic; ons m oet ons crf- pubbkcme teen Republlkeine 

. bl'k . h . d en Demokrate stem. 

Die Sekretaris, DIE REPUBLIKEIN, 
Posbus 1411, KAAPSTAD. 

Ek sluit .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . in om 

Die Republikein vir .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . maande t e 
stuur aan : 
Naam ................................... . .... . ..................... . 

Ad.res 

\'EEL :\lEER 
KO~FEREXSIES 

Gcdurende die vyf ja.ar 
voor 19411 is daa.r maar ccn 
Britse Empire Konfcrcnsie 
gehou tcrwyl gedurendc die 

reg CIS: rcpu 1 emse vry ct · Dit i s ook so 'n s teJsel wat 
Mnr. Laubscher het ten slotte die ou Boere-republiek e gek en 

'n beroep gedoen op al die aan- bet , en vir die berstel daarvan 
wesiges en op aile nasionaal- ywer ons. 
ges~nde Afrikaners om die 

Pos kwitansie aan bogenoemde en beg n et j iese 
kaartjic aan om te se dat dit 'n Kersgeskenk is 
van my. 

Naamtekening 
nuwe republikeinsc blad wat 
vanaf aanstaandc jaar uitge
gee sal word ten voile en met 
geesdrif tc ondersteun. 

f .. DTE O.B." word gedruk deur Pro I 
Eceleala·Drukkery, Blrdstraat. Stel · 
lenbOPch. vir die elenaars en u1t1e· 
wers, Vo<>rsllll (Edms.) BepeTk 
Groote Ke.l<l:tbou 703, Poabua Ull, 
Kerkpletn , Kurst.ad. '---------------------------......1 
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