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sal hierdio 
luy oor sy 
bliek binne 
:ie party is 

,Jy nio ufgc-
1\'aardes wut 
a mag word. 
raagstuk sal 
vergadcr ing 

it, die nuwc 
ndicsc r cpu
lugustus tot 

die bclan g
;vccs. Onder 
nog besluit 
like ta u!, die 
r naam die 
Waarskynlik 
; vir 'n tyd
aar as a mp
rord. 

~d@m 
~©g 

0 

mpnrr~ 
Jgoh clc een
dio H.N.P.-
tcn opsigtc 

in no-E mpire-
h ot geblyk 

in die volks 
,sdng too d ie 
an die party, 
m, baie uit 
~ct van die 
og anderkant 

sy party in 
hct aan die 

·a in I erland 
1 nou 'n nuwe 
tct waa rdcur 
ielt binnc die 
d, soos Inctie. 
' 'n republick 
lfs voor d ie 
1 word, ka n 
I wat Indie 

is nat uurlil< 
~rplig om dr. 
w1t t o steun, 
>tan<! genoeg 
tyd to bescf 
en!. Bothu. en 
ewys gelewor 
eenmaal jou 

om binne die 
ndat dit ,in 
lang is", d it 
:ord om hulle 
e Iaat g!o. 
I moct pa sop 
bctcrwote sy 

om 'n nu wc 
~o eic r epubli

Dio E mpire 
e sondcr rede 

0 

JJ.lil~ 
0 

D® 
die la nd kry. 
wil Amcrika 

hoed. 

eling bet.el<cn 
n.dclik uit die 
r t \m arin die 
1llc n apratcr s 
ouvrcer het. 
:baa.r nou sy 
•k bescf wa t
:ommunistiesc· 
te kan vcr vul. 

lcning. a an 
ngclsc krinr;-o 
cligo slag vir 
~ ri ttanje w n..<; 

voorpunt in 
j (' nit te s luit 
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en 'n \'rye r cpublieh: geword het 
los \'an ullc Britse bunde. 

E Er\ :PATROON 

J rg. 8 Raapstad, Woens., H!'i\tei 1949 P rys 3d. No. 27 

Ek wil vandeesweek 
skrywe oor d ie n uwe aan
gesig wat d ie Suid-Afri
kaanse p olitick h esig i ::; 
om te kry seder t die 
Eerste Min istet·, ·dr. D. 
F . Malan, van d ie Lon
den:sf" K onfer en sie af 
ter uggekeer het. 

Die versldl tussen d r. :\!alan 
sc voor-Londcnsc en sy mi.· 
Londcnsc bclcid, en die beteke
nis van sy vcrandcr de opvat
tings, is rc·cds taamlik volledig 
in hierdic blad oespreck. ::\Iaar 
wat gaan die gevolge van d1t 
a lles wees? ViTan nccr 'n party- · 
leier van die formaat va n dr. 
::\-lalan - wat boonop nog Eer
stc 1\!inistc r is - 'n nuwe poli
tick beg in volg dan moet sy 
ommeswaai noodwcndig reper
lmssies he oor die he lc politicl{c 
tcrrein. " rat gaan hicrd ic rc
perkussics wees? 

Die pol iticke partye in ons 
land is alma! uitgcbou op bier 
die ver de lings-patroon: da~r is 
die nasionaalgcsinde partye en 
die Britsgesinde partye. Totdat 
dr. Malan na Londen gcgaan 
hct was die Her cnigde Nasiona 
lc Party gerckcn onder die n a 
:;iona algcsinde partyc en die 
V'erenigdc Party onde r d ie Brits-

~t r:GJ o (Q) !Til tt ~ ® m1 lB5 ® ~r H ~ 
~ mJ ~@1 ~({ ~ @ flll 1c rb> hll ~ H !ill g 

DIE O.B. is vancla~; 
die enigste republikcin
se blad in die land. Hy 
is clio enigsto plcitbesor
ger vir' die t raclisionele 

In 'n vcrldarin•y wat dcur die R omrnandant-generaal standpunt van clie Afri-
dr. Hans , ·an Rensburg, verlede weel• in Pretor ia uitgereil~ lm!lcr wat. los : an die 
· tk 1· KG a· 1 1 · 1' 1 b · · .1· H N' p · Bntse E mp1re w1l staan. t~, on ·en < te . . 1e { em 1 w en g m ute . ·. .-pen; as G l' t , bl' 
, b . . 1 . , . l 'k , . __ . . 0 ce < • aau n re1m t -

tiOU y om 1 e< es \ an persoon 1 e amb1s1e cl tc .B. oorboor cl 1 lteinse vriend en vra 

~<><><><><><>~<>~ 

~ FOLITIEK IN O~NSKOU 8 
~DEUR 'N 31 EDEWERKER~ 
~~<X><><><><>O<>OO<><><><>~OO 

wil gooi. J)ie O.B. hct 'n verdere taak op s y skouers ~;eiuy hom om in t e teken. 
en hy gaan voort, a ldus die verlda ring. j ' 

Scclcrt die vrocgst c dac van 
ons volksbestaan word d ie poli
tiel<e stryd in ons Janel gevoc r 
tussen die Nasionalts en die lm
perialis. D it wu;, no~ steeds dil' 
pr imerc n~rdcl ing. E n m.i. ~al 

hiertlic \'Cr<lcli ng hly Yoorthe
s taan t ot<l:l t Sui!I-Afr ik \ !lie 
B ri tsc lconneksic vct·br ccl' hct 

gesindes. J\Iaar sedcr tdicn net 
dr. :\Ialan vanaf Londen ter ug
gek eC!' as d ie k a m pvegter ...-an 
die modernc Brits ism c, van die 
.,nu wc State bond"; e n tot dus
;·er hc t sy party hom en sy nu
we Statcbondsbeleid nog nie ge
repudiccr n ic. J\-Icns moet dus 
:la nnccm da t d ie H.N.P. bereid 
is om Brits te wor d s a am meL 
sy Icie r - in die s in dat hy 
staan vir behoud van die Britsc 
!wnneksie en Bt:itsc instell ings. 
Dcrha lwc moet die H .N.P. nou 
ool{ gcrel<en word onder die 
Britsgesinde partyc in ons la nd . 
D ie Ic ie r van die H.N.P. het tc· 
wens die onderskeiding om die 
ccrstc - en dusver enigstc -
.,nasionaalgesindc'' Ieie r tc 
wccs wat opcnlil< die ideaal ntn 
·n Afriknn errcpubliek verwerp 
ten gunstc van 'n Britsc ,rcpu
blil'k " 

,Aan die manne en vroue wat 1--------------- - -------------- - - ------ - - - - - 
my vert r ou en k en, wil ek die 
vcrscl;:ering gC'c dat ek n ic deur 
politieke a mb isics bewccg word 
nic en dat wut ek tot dusver 
gcdoen het, ck gedocn het om
dat hulle my genoci hct om as 
Ieier op tc t ree in tyd van nood 
en geva ar. 

,.Ek het d ie O.B. na d ie beste 
van my ver moe gelci en waar ek 
kort geskiet het, was dit nie te 
wyte aan gcbrek Yan goeie be
doelings nie. T ot tyd e n wyl 

!B®~O@g 5) f) $ ff/QJ ~ ~ ft»@ [fj) dJ C==fJ ~tt 
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Dr. H ans v un Rcns burg-. 

die kamerade van die O.B. my 
nic m eer n odig het n ie, is ek 
nic va n plan om pad te gee va n 
dit' k amer aadsl;:ap nie. 

, Yantlag h et d ie O.B. ' n ,·cr
dcrc tank op sy skouers ,::-ekry 
om Afrilmnen ; wat w eggclok 
word van die l'epublilteinso ge
da~tc weer tl'rug to wen vir d ie 
r nigst e s t aatsidcaal wat die 
Afrikaner ooit gck en h et, n aafn
lilc ' n vryc R<'pobliek gebonde 
nan niks bchalwe sy e ie gewete 
nic. Dat 'die t a al< eens nmcr is, 
maak <lit ecn ·oller ." 

, ~(Q)~~ IE~S ~ ~ j)j) ~ ~ 

VEIL ~CG IE ~A~[)) !E 
'n Nuwc clement in die ., r epu

blikcinse" standpunt van d ie 
Ecrstc 1\'[inis te r is dat Suid
Afrika ,in enigc omstandig
hcdc" bin nc die B r itse R yk of 
Statcbond w il bly solank daar 
nic inbreulc gcmaak word op sy 
regtc e n vryhcdc nic. 

Hierdil' stamlpunt bct eh;en tl:it 
daar van nasionalc k u nt vir 
goed afgesit'n word \'an \'erbre
king va n die B ri tse lconneks ie 
solank E ngclan d n et nic m et die 
bestaan<le konnoks io pouter nic. 

Die algehcle afhanklikheid 
van Suid·Afr ika is dus nou af
hanklik nic mcer van ons eie wil 
ni(', maar van die van B r ittan
je. 

Maar sal Br itta nje , inbrc ulc 
ruaak" op ons .,regte" wa nne('r 
by self die h uidige formule ont 
werp het om: die E mpire t e red ? 

Die toesprauk van- dr. Malan op ll Mei in · d ie , ·o!ksraad ::<d in die 
toek om s heskou word as 'u k eerpunt in d ie vryheid~gcskiedenis van ons 
land. Van die heteken i::;volste d ingc wat hy gese h f"t, is nie in ·die nasiona]e 
pers opgcneem ni.-, waar sy toespraak , uit d ie aard van die ::;aak ook haie 
ingekort is. Weens die helangr ikheidvan sy h ooding ten op~igte van die 
Britse Hyk, haal on s dam·die gedeelte woor deliks aan nit H an::;ard (No. 15, 
par. 5683): 

,Ek sc die s amohorigheitl 
\'a n dio State bond is getocts 
gcword en hy h <'t die tQets 
dcurstaan en dit is op die dui
dclil,;stc wyse hier bcwaarheid 
gcwortl. Nou d ie vraag is : 
\>Vaarom is d it so? Ons moct 
vi r daardic vcr skynscl - en dit 
is 'n mcrkwaar digc en bela ng
rike vcrskynsel - 'n verklaring 
gee. D ie verkla r ing wa t ck 
daaraan l<a n gee i!:i a ileen da t 
daar in die eerstc plaas gem een
skaplikc belangc be!:itaan t usscn 
die vcrskillendc !cdc \·a n die 
Sta t ebond, en wat deur b ulle so 
gesien e n gcvocl word. Daar i!l 
, -erdc r ' n gcmccnslm plikc of 
algem en o uitkyl< op dio lowe. 
Sommige staan nader byme
kaar, ander staan ver der af, 
maar da:u· is ' n gem eensl,;aplil<
heid V<~n ui tl<yk op p oli t ielcc 
gebicd; <lit is solfs so in d ie 
gcval van Indie w at andcr s ins 
mislcicn die vcrstc a f staan \ a n 
die nnder !cdc \·an die State
bond. tlat h ullo bcslu it hct om 
h ul lconstitus ic in t o r ig op d ie 
m od('[ va n die B r itsc konstitus ic 
en van ons s 'n hier . ::\fot a ndc r 
woordo bulle is wei ' n r cpu
blil'lc, m aar hullo is ' n tl.cmol<ra
tiesc rcpublielc, en lm llo wysc 
v,m parlem cnter e r egcr ing is of 
bly grok ndcels dieselftlo as 
wat dit t o YOr e w n..c; • • •• 

\ VJ:r, S AAM BLY 

,.Nou, daar is gemeenskaplil{e 
bclange, daar is 'n algemcne 
gcmcenskaplikc u itkyk, daar is 
'n gcvoel dat d ie nasies va n die 
Statebond by mck aar staan en 
hulle wil, indien dit ('nigsins 
moontlik gemaal< word. byme
k nar bly . Maar wat vera! vol
gcns my bcskouing die rede is 
waarom die Statebond nict ecn
staande \'eranderings ('n on twik
kelings wat plaasgevind hct, tog 
bymekaar kan bly. is omdat die 
Statebond getoon het 'n a an
passingsvc rm oii t e he in ' n ver
anderdc were!d, in \'Cra nderde 
omstandighede. !V[et ander 
woordc, in wat ek hicr g-cse hct 
~s dit inb,..grepe dnt hy respek 
hr- t vir nyheid, vryhcid n ic 
aileen van a lma ! !>aam nie, m aar 
vryh eid vir elke lid apar t va n 
d ie Sta t cbond. Daa r is 'n aan -

passingsvcrmo~. Ons h et dit 
ge~ien in ons t yd ool,; ru('t 
betrckking tot Suid-Afrilm. D ie 
meeste van ons hct in on s 
jongerc dac h ier gewoon onder 
die heersl{appy \'an ' n Ryk, ' n 
B ritsc Rylc Dit bctcken dat 
d ie bcsturcnde mag uitgegaan 
hct va n ccn scntrum - die sen
truro oorsce. D ie res van d ie 
Ryk was ondcrworpc aan die wil 
en d ie h eerskap py van daar dic 
cen magsentrum. l.\faar ons h et 
in ons dnc ool' gcs icn h oe d ie 
B ritse R ylc omgcslcop is l::l ng>~ 

n eetlsamc l<Onstitusionele weg 
tot iet s a ntlers, tot ' n gem een
slmp - s over dit die doruiniums 
bl'trcf - van vryc ona.fhanldilcc 
\'Oike wat m et melcaar dour 
seker e btlnde geassofliecr g ew ortl 
is, m a ar wua r dio cen nie. Of 
wat sy binnelandso of wat sy 
bui tel:lndse bolango bctref . 
ondcrworpe is aa n dio :uulcr n io. 
Die Britse R yk hct tot so 'n 
mate aan passingsvcrmoc gehad. 
dat hy h om omgcsk ep het in 
feitlik iets nuuts. Daar d ic 
selfd e aanpassingsvc rmoe a nn 
nuwc omstan dig hedc in 'n vcr
ander de_ wer eld, is ook nou weer 
gcopcnbaar gcword h icr by die 
lconferc ns ie en ~by die beslu it 
wa t hic r nou g cneem is. 

S ::\IUTS SE \VOORD E 

.,Dit is dikwels gese - ek 
d in!< my ngb. vrien d daar nun 
die undcrkant van clio H uis 
(gcnl. Smuts) h ct d it dikwols in 
ba ie s tcrker w oor dc beklemtoon 
- dat die Britse R y k n ie 'n 
organisasie is nic, of daar is 
nic so icts as ' n Britse Ry!c nic 
behalwe E ngeland en sy k olo
nies ; maar die Statebond is nie 
'n organisasic n ic - d it is ' n 
lmYonde orgnnis m e ; <'11 'n 
lowcndo ot·ganisme !<an nic bly 
le we as h y nio aa npnssini:'S\'Cl'
moe na nuwc omstanclig-hetle 
h C't nie. E n die f eit dut die 
Stn.tl'bond ool< nou weer ~etoon 
hl't 'n aa npussin~svermoe te he 
en J:"e toon hl't dat hy n ic ' n 
org:lnis " s ic is n il', mnnr 'n 
organis m (' , hot g-em aak dnt h r 
i<on hl .r !ewe j n die \'('rlede. D it 
mfl.ak cla t hy l<an bl~· l owe van
tlng. As daar in die g rondslag 
va n die Statcbond was wat ons 

in Engels noem ,rigidity ' (on
buigba a r hcid) da n sou die Sta te
bond a l Ianlml onder g egaan het. 
D il is ' n sa a k wat ongctwyfcld 
in aanmcrldng moot genecm 
word waar ons oordccl oor b ier
die belangrike stap wat h icr nou 
gcneem is. J\Tct ander woorde. 
laat ons d it ~o u itdr uk : 

,As tlio b.~ ndo wat bind, 
losser gemuuk was in d ie vcr
lcde van tyu t ot tyd, as di t 
n odig gl.'word het om die 
bandc losqe t· te m aak , dan het 
die S tat l'lhon<l <lit n og al t yd 
t·cggekry oru beslag tc IC op 
die gee,. 

ERin'}::\ KROO.l\ 

,.Nou wat wys d it vir ons? 
Die stap wat daar gcneem is 
wys vir ons ve rde r dit: \ Vat 
besk rywc wor d in die aanbef 
va n d ie Statu ut van \Vestm in
stcr, naamlik dat die Statebond 
gebascer is op d iC' ,common 
a llegiance', m et ande r woo~de 
a lma! van bulle moet - en in 
wcr klild 1Cid doen hu llc dit -
die Kroon erl{en en met d ie 
K roon vcr bind woes. dat dit nic 
die ('nigste band is wat d ie 
Statebond aanmcl<a ar bou nic. 
En ck gaan verde r : E k se dit i~ 

(Vc r volg op blad~y 8 kol. 1) 

Unie 
Meer 

Vir 

v~~ Nog 
S~eriirng 
Goud 

SA::\iE WERIUNG 

El< weet dat dit vir baic wcl
mcncndc en oprcgtc lede van die 
H .N.P. ' n bi ttcre t eleur stcll ing 
gaan wees wa nneer b ulle ten 
,·olle besef dat bulle gcliefde 
party nou 'n B r itsgcsindc par ty 
gcword het. \ Vat h ulle r caksic 
gaan wecs lmn ck nie voor spel 
nic. I n ieder gcval die fe·i t staan 
vas dat die H .N .P . en die V.P . 
va ndag die t wcc vc rnaamstc 
Brit sgesinde partye in ons land 
is ; en dat da ar vroeer of Ja t c;
' n formulo vir s amewerking t us
~cn die twec p a rtye govin!l sal 
wor d Jy gccn t wyfcl nic. Op 
die vroegstc stad ium , toe dr. 
:\!alan in die Volksraad vi r die 
cerste lcecr vcr slag gedocn het 
van d ie Londcnsc lconfc rcnsic, 
het die V.P .-s wepe al reeds die 
V.P .-volksraadslede aangese 'Om 
dr. Malan nie aan te val nie en 
om hom onder geen omstandig
hedc aan &y rcpublilt oins c vcr
lede te hc t"innc r n io ! Scdert 
dien is opcn lik in die Volks raad 
van V.P .-kant samcwerking met 
die H.XP. bepleit. Daar het nog 
nooit in Suid-Afr ika twce B ri ts 
gesindc partye Jangs m ekaar 
bestaan sondcr d at bulle u itcin
delik een gewo.rd h et n ic-. N a 
1912 het tlie nuwe en Britsgc
wordc Suid-Afrikaanso :Pam· 
e n die outlcrwetso B ritsc Unio~-
istiese :Party langs m clcaar bc
staan, m aar in 1920 h ot die nu
we B r i tse party die outlerwetsc 
cen inr;-cslul' en hct die Unionis
t e verdwyn. E k voorspel dat 
d icselfde petalje hom gaan hcr
haal - die nuwe Britsgewordc 
H.N.P . gaan die V.P. insluk en 

B ri tta.njc het £30 000 000 van 

1 

die V.P . met sy ouderwetse 
die Suid -Af ril{aa nse' go'ud lcning B rits i!lhle gaan eweas die ecr
van £80,000,000 t c rugbetaal in t ydse Unionistiesc Par ty va n 
ste rling. Die a fgclopc week d ie tonccl verdwyn. 
h ct hy nog £5,000,000 tcrugbe -
tanl. Die terugbctaling gcsl<icd I HET \'.F . DOODQEl\lAAK 
n ic in goud n ic, maar ih st er-
ling s oda t Su id-Afril{a ver plig is E k m oen <lerha lwc dat di t 
om in B r itta nje te koop. Brit- k orrelc is om t e se dut dr. l.\'fnla11 
tanje hct dus ·n dubbcle nut in :r,ondcn die V.P. dood ga n.n 
van die lcning wat hom twee m a:Jk h et ; m aar ongelukkig, tot 
jao.t gcledc dour sowcl d ie r egc- ~PY~ va n duisonde Yan sy leile, 
ring a s die opposisie gcskcnk is IS c!tt ool' korrol< tlat die gestor
in goud. Die voorwaardc was dat we V.P . - insovor hy draCJ: wab 
as hy d it b innc drie jaar t e r u<r- van die Brit!>C' k onnek s ie - on
bctaal dit n ic in goud hoef te middellil< gerelnlmrneer i& in 
woes nie. (Vervolg op bladsy 8 kol. ·1) 
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Regering Wen 
'n S~tel 

Die meerderheid van die re
&'eringskombinasie in die volks
raad is met een vermeerder 
deurdat die kandidaat van die 
Verenigde Party in die tussen
verkiesing te Vereeniging met 
16 stemme verslaan is. Anders 
as op 9 Maart het die Mrika
nerparty die kandidaat van die 
H.N.P ., dr. J. Loock, aktief ge
steun, soos dan ook blyk uit die 
rroot vooruitgang. 

Opposisie Gaan Land Bankrot 
Maak Om Weer Te Kan Regeer 

Dr. Loock is dieselfde persoon 
wie se naam in 1942· deur 
H.N.P.-blaaie gebruik is om dr. 
Van Rensburg se eerbaarheid 
as republikeinse Ieier in ver
denking te bring. 

Die Burger het verlede W oensdag met ' n hetekenisvolle herig gekom 
in verhand met die houding van die Verenigde Party. Die hlad herig dat 
die opposisie hesig is om 'n ekonomiese propaganda-,offensief" voor 
te herei wat die ,depressie-propaganda van voor die provinsiale verkiesings 
na 'n floue repetisie sal laat lyk". Die blad voeg daaraan toe dat die hree 
strategie, soos deur genl. Smuts neergele, is om die opposisie se samewer
king aan te hied vir die regering se planne om Suid-Afrika se buitelandse 
betalingsposisie gesond te maak. Maar terseUdertyd sal elke maatreel van 
die regering as lapwerk of as landskadelik veroordeel word. 

AI Manier By 
.Parlementere 
Stelsel Verby 

Te Kom 
speel. Hulle gaan dr. Malan met 
bankrotskap van die land as 
koevoet beweeg om koalisie te 
sluit. En ons vrees dat hierdie 
dreigement vroeer sy doel sal 
tref as wat algemeen besef 
word. 

Die tussenverkiesing is ver
oorsaak deur die bedanking van 
kol. K. Roodt as lid van die 
volksraad. Hy was lid van die 
V.P. 

In 'n ander tussenverkiesing 
wat die afgelope week in Por t 
Elizabeth-Noord plaasgevind 
het, is die Engelssperkende kan
didaat van die H.N.P. verslaan 
met 1,412 stemme. 

Die twee uitslae was as volg: 

Vereeniging: 

Ons twyfel nie daaraan dat 
die bLd se partypolitieke voor
gevoel hom sekerl ik nie in die 
steek laat nie. Alles dui daarop 
dat bogenoemde sieni.ng korrek 
is. Die Verenigde Party het 
sowel by monde van sy sprekers 
as sy pers aansoek gedoen om 
'n koalisie. Die party voel dat 
sy donder deur dr. Malan gesteel 
is na laasgenoemde se Lon-
~ense besoek. Dr. M.ilan het 
gcword die Helling van die 
Statebond wat nou pleit vir 

Dr. J. Loock (H.N.P.) 
Dr. R. H. Amm <V.P.) 

Rykseenheid en nie meer genl. 
5•821 Smuts nie. Laasgenoemde is 
5•805 vir die Britse oogmerke ver

ouderd - hy pas nie meer in H.N.P.-meerderheid 16 
Op 9 Maart het die V.P. 5,367 

en die H.N.P. 4,696 stemme ge
had . Daar het nou 9 persent 
meer kiesers gestem as op 9 
Maart. 

Port Elizabeth-Noord: 
Mnr. J. A. Cull (V.P.)... 5,559 
Lt. kol. G. Wynne (H.N.P.) 4,147 

by die moderne Britse imperia
lisme en <liplomasie nie. En 
hoewel hy agterna tog ook die 
nuwe planne gesnap het deur 
ietwat laat sy hoed in die lug 
te gooi met die uitroep dat dr. 
Malan nou ,die Jig gesien het," 
besef die Verenigde Party dat 
hul Ieier te laat wakkergeskrik 
het en dat dr. Malan klaar 'n 
groot dee! van die Brit.6e senti-

V.P.-meerderheid 1,412 ment gevang het - soos trouens 
Die vorige V.P.-meerderheid sy groot vooruitgang in Ver-

was 1,832. . , eeniging en selfs Port Elizabeth 

Versigtige verpakking 
verseker 

veilige aflewering 
Dit is 0 NSEKER 

Moenie gocdere los verpak nie. 

Moenie swak kartondose vir 
swaar goed gebruik nie. 

Moenie breckbare goed onbe
skerm verpak nie. 

Dit is VEILIG 

Maak aile ruimtes styf vol. 

Gcbruik stewige houers wat die 
inhoud sal stcun en beskerm. 

Draai elke stuk apart toe met 'n 
bcskcrming van strooi of papicr. 

in die tussenverkiesings aldaar 
bewys het. 

NOU MALAN SE PERD 

1\let a nder woorde die Ver
enigde Party bet besef dat d'e 
groot skeidslyn oor buitelanc:be 
beleid en republikanisme weg
geval het en dat by dus nie meer 
op die Britse sentiment-perdjie 
kan ry nie. Hierdie perd trek 
nou in dr. l\lalan se karretjie. 
Daar bly dus vir hom nie veel 
meer oor as om sy opposisie
spore te verdien met behulp van 
binnelandse vraagstukke nie, en 
die is ook nie te volop nie - ten 
minste sover dit duidelike ver
skille tussen die partye betref. 
Die party sien dus geen pad uit 
die ,woestyn" nie. AI die ou 
strydkrete loop dood teen dr. 
Malan se nuwe Empire-beleid, 
en die enigste weg uit die woes
tyn skyn te wees om Of 'n 
koalisie af te dwing of om die 
land in so 'n ellende te stort 
dat <lie volk in ra.deloosheid om 
die brood ontwille weer na hom 
sal kom en hom sodoende u ·t 
die woestyn binne <lie groenkus
sings sal stem. • 

SLUIT UIT 

Ons het hier te doen met die 
wese van die Brit.>e partystel
sel wat die grondoursaak is 
waarom 'n land nie vooruit 
kan gaan nie. 
Die sogenaamde volksverteen

woordigers verteenwoordig nie 
die volk nie, maar 'n party wat 
as eenbeid Of aan bewind kom 
of in die politieke snippermand
jie beland - hulle noem dit in 
part~~politieke taal ,die woes
tyn". Hy is dus of aan die mag 
of buite in die koue waar hy 
geen ander taak het as om te 
blaf en alarm te maak in die ore 
van die kiesers nie. Geen par
ty hou van die woestyn nie en 
hy wil daar uit met alle mag. 
1\faar die parlementere 'konstitu
sie maak dit vir hom onmoontlik 
om drulruit te kom behalwe as 
by 'n volgende verkiesing wen 
of met die regerende party oor
eenkom om die groen kussings 
tussen bulle te verdeel - 'n 
sogenaam<le koalisic. Nou, geen 
party aan bewind is so goedhar
tig dat hy van sy eie voorperde 
gaan uitspan net om plek te 
maak vir 'n paar voorperde van 
'n mededinger nie. l(y doen dit 
aileen as hy deur die nood daar
toe gcdryf wom - dit wil se 
wanneer hy nie meer seker is 
dat hy die volgende verkiesing 
ga)m wen nie. 

DIE REGTE TYD 

Koalisie is dus aileen moontlik 
wanneer albei partye - rege-

Duitsers Sal 
Plase Verloor 
Die Duitsers wat verlof ont

vang het om in Suidwes te bly 
en wie se eiendom deur die 
staat gekonfiskeer is, sal waar
skynlik nie hul eiendom terug
kry nie. 

ONTHOU TOG OM U VRAGBRIEWE TE ~ Baie van die Duitsers was 
As u pakkie ..die moeite werd is om te versend, is dit die mocite werd groot eiendomsbesitters'. In 'n 
om veilig vefscnd te word. Pak sorgvuldig, bind goed vas en adressecr verklaring wys die Tesourie 
volledig en duidelik. Ons sal die res doen. daarop dat die Unie so gekom-

Die Spoorwee behoort aan u-eise word met u geld betaal promitteer is met die herstel-
betalingsooreenkoms van die 

Hierdie is die eerste in 'n reeks wenke, geplaas deur die Suid-Afrikaanse Geallieerdes dat die eienaom 
Spoorwee, en gemik op die veilige verv~er en snelle ajiewering van 
roedere. waarskynlik nic terug gegee sal 

'----------------------------• : kan word nic. 

ring en opposJsJe - twyfel aan 
hul kansc by 'n volgende ver
kiesing. 'n Regeringsparty moet 
dus oppas dat hy nie te lank 
wag voordat hy 'n koalisie sluit 
nie, want as dit duidelik word 
dat die stroom teen hom gedraai 
het, sal die opposisie liewers ai
leen veg en die bewind weer ai
leen bemagtig. Dan is die re
geringsparty weer in die oppo
sisie-woestyn. 

EKONOMIESE CHAOS 

Die Verenigde Party hoop dus 
<lat hy deur skrikaanjaging die 
regering sal dwing om met hom 
'n koalisie in die volgende 
twaalf maande aan te gaan. En 
as wapen gaan by gebruik eko
nomiese ontwrigting. Dit is 
omtrent die spel wat die Duiwel 
met Job gespeel het - by gaan 
a ile denkbare kwaad aanrig op 
die man se plaas in die hoop 
dat by na sy kant toe sal val. 
Wat die opposisie dus in die 
mou het, is om met sy propa
ganda soveel ontwrigting en 
werkloosheid te veroorsaak dat 
die kiesers se gemor en geklaag 
so 'n nagmerrie vir die regering 
gaan word dat hy die hand van 
vriendskap aan die opposisie sal 
reik om sy vel te red. Dan kan 
die regering aan sy ministers 
wat moet plekmaal< vir die op
posisie se Lawrences, Steyns en 
Conroys, vertel dat bulle in e-lk 
geval in die woestyn sal moet 
gaan as soiets nie gebeur nie. 
Sommige sal miskien verkies om 
in elk geval in die woestyn te 
gaan, soos dr. Malan in 1933 
gedoen het met die hoop op be
ter dae - 'n hoop wat natuurlik 
nooit beskaam solank die parle
men~re wiel sy draaie draai 
nie. Wat onder is MOET weer 
bo kom. 

Dit is die spel wat genl. Smuts 
en sy woestyngenote nou gaan 

Maar waarom eers 'n land 
bankrot maak voordat daar 
samewerking kan kom? Is dit 
dan nie beter dat ons 'n stelsel 
invoer wat samewerking as 
grondslag het in plaas van par
typolitieke wedywering nie? 

Flukse Offisiere 

Komdte 1\1. C. Erasmus. 

Komdtc M. C. Erasmus, 'n on
misbare krag in die Afrikaanse 
gcmeenskap van Krugersdorp, 
maar ook 'n waardevolle krag 
vir die O.B. aan die ·Witwaters
rand. 

Bygestaan deur hfkomdt Z. 
Eloff het komdte. Erasmus v42r
lede jaar £100 in die organisasie
fonds van die Ossewabrandwag 
gestort. 

Haar pligsbesef en getrouheid 
is sedert die afgelope 10 jaar, 
onbesproke gewees. 

Minister Se Hy Het 
Geen Mag Teen 

Rooi Propaganda 
,Daar is 'n sterk gevoel dat sekere tydskrifte en 

koerante wat Kommunistiese leerstellinge in die Unie ver
sprei, aan bande gele moet word. Hierdie tyd sal moet 
kom," bet die Minister van Justisie, adv. C. R. Swart, in 
die Volksraad verklaar toe by geantwoord bet op 'n versoek 
dat propaganda van die Kommuniste en hul party in die 
ban gedoen moet word. 

Die Minister het gese dat hy 
geen mag besit om die Kommu
nistiese pers "aan bande te lc 
nie en hy wou van die Verenig
dc Party weet wat hul beskou
ing is oor moontlikc \Vetgewing 
van hierdie aard en of hulle so
danige wetgewing sal steun. Die 
Opposisie wou hom vanselspre
kend nie kompromitteer nie. • 

Die posisie is vamlag 'llat koe
rante van die Unie deur ander 
Iande belet kan word. Die bin
nekoms \'an sekere Suid-Afri
kaanse koerante is bv. deur 
Rhodesie verbied. Maar die 
Unie-regering self het geen reg 
om so iets te doen nie, het spr. 
gese. 

Minister Swart het ook aan
gekondig dat hy dit oorweeg 
om vergaderings op Sondag deur 
wetgewing te belet. Dit is be
kend dat die Kommunistc ge
woonlik hul vergaderings op die 
Sabbat hou. 

OPTREDE TEEN 
POOLS" , 

Die Minister van Justisle, 
mnr. C. R. Swart, het die afge
lope week wetgewing in gedien 
wat ten doe! het om ,sport
pools" onwettig te verklaar en 
om deelname aan buitelandse 
,pools" binne die Unie strafbaar 
te maak. 

Hierdie stap is 'n tydige, want 
nadat in die Unie kragtens be
staande wette stappe gedoen is 
teen sekere ,voetbalpools", is die 
euwel voortgesit Of in ander 
vorms Of vanuit aangrensende 
gebiede. 

Die Minister het ook kort ge
lede te kenne gegee dat hy 
strenger gaan optree teen Son
dagsport. 



DIE O.B., WOENSDAG, 25 MEI 1949 BLADSY DRIE 

Opposisie , Vind Fout' Met 
Wat Hy Self Gedoen Het 

'n Kenmerk nn die partypolltiek is dat die party in 
opposisie met die groot~te verontwaardiging protesteer teen 
dieeelfde dinge wat by gedoen bet toe by aan bewind was 
80nder dat die publiek ooit daaraan dink dat by inkon

~~ekwent handel. So b~·oorbeeld klink die , kritiek" van die 
huidige opposisie teen onder andere die hoe lewenskoste, die 
woningvraagstuk en selfs die vleis~ort omtrent woordeliks 
aoos die van die huidige regeringsparty ' n paar jaar gelede. 

'n Tiplesc voorbceld van hler
die ,ping-pong-sp<>lcry" word 
gevind in die hoofartlkel van 
die Cape Times van 7 Mel waar 
die blad sidder oor die ,outori
tere" neigings van die huidige 
bewind, en nocm hy omtrent 
nlks wat nic in crgcr mate on
der die vorigc bewind plaasge
vind bet nic. Hy skryf onder 
meer: 

,Daar was baic voorbeelde, 
waarvan die jongstc is mnr. 
Brink wat nie van Clie rolprent 
Sarie Marais hou nie. Sy on· 
middellikc reaksie is dat die 
sensor ('n burokraat wat in die 
geheim en met onbeperkte en 
willekeurige magte optree) iets 
daaromtrent mol!t doen . Vir 
hom is die aangewese wcg die 
burokratiese dekrect, en die dui
wel bewaar diegene wie se me
nings verskil van die klein 
Hitlers wat weet wat vir ons 
goed is . . . 'n Ander onbedul
dende Naslonalis verlang dat 
die grammofoon plate van Paul 
Robeson verbied moet word. Die 
masjineric wat hierdie klein 
H itler wil geb ruik was bedoel 
om te verhoed dat onscdelike 
gemors die land inkom. Maar 
dit pus die N usionaliste b l'l'lte
mal goed da t omdat <lr. Va n 
Xierop nie van mnr. R obl'son se 
politieke oortuiging bou nif', 
mill". Robeson se p rngtia-e en 

Afril<aanse 
Kindertal 

Oorheersend 
Ongeveer twee u it elke drie 

kinders wat In T rnn'lvanl op 
skool Is, p rnat Afr ikaans, vol
gens lnligting wat die T rn llli
vaalse Administ ruteur, <lr. \V. 
Nicol, verstrek bet. 
Dit blyk ook dat die pl'rSI'n
tasie E ngelssprek ende lt>t>r
linge in die Jaersk ole bnie 
laer is as in die boer skole. 
In die hoerskole m uuk die 
Engelssp N>kt>ndt>s 40 perst>nt 
van die totale uuntul leerling<' 
uit. 

diep godsdie nstlge lt'lwerings va n 
die Negerse &"eestelike liedere 
willek eurig verwyder moet word 
van ons kulturele lewe. 

DIE GUARDIAN 

,Mnr. Sauer hou n ie van die 
politieke opinies van die Guar
dian nie en omdat hy nog nie 
n koerant deur middel van 
ministcriCle dekreet kan verbicd 
nie, berokken h y daa raan soveel 
,kude a s moontlik deur dit van 
die spoorwegboekwinkels t e , ·er
bun. Dr. Donges hou nie van 
Jie menings van sekere Indiers 
nie, en daarom beperk hy hul 
bcwegings as individue deur aan 
hulle op willekeurige wyse pas
;>oorte te weerhou. Vir 'n vol
wasse staat gaan ons tot being
ike afstande om nan 'n paar 

'lurgerlikes die reg af te staan 
om te bepaal watter boeke ons 
1it die vreemde mag Ices. Selfs 
Jit is nog n ie genocg vir som
miga Nasionaliste n ie, wat 'n 
·lnder raad wil ins tel om tc be
paal watter binnelandse lees
;tof ons kan Juy. 

,O~S STELSEL" 

,.Die grondsla.g van ons stelsel 
Is dat enigiemand, wie h y ook 
;tl mug w ees, hoe ongewild s~ 

opinie!! ook al, se regte ingekort 
m~l:' word te nsy die beginsel va n 
inkorting deur d ie pa rlem Pnt 
aungeneem e n die feite , ·oor ' n 
hot in openbare s itting uitge
m uak is nie." 

H ierdie prugtige prt>ek- in 
!'.taatst>ti t>k kom va n die orgaan 
'an 'n pa r ty wa t nog voor die 
oorlog vt>rantwoordelik was vir 
d i<' verbanning uit die skole vun 
\Wrke van Totius omda t dit 
E ngt>lse Ieerlinge aanstoot s ou 
gt>e om te ve rneem dat bul 
volksgenote Boerekinders van 
honger laat omkom het; 'n pa rty 
onder wie se bewind 'n boek van 
wyle genl. 1\laritz in die ban ge
doen is, 1n party onder wie se 
hewind rolpre nte van die O.B. 
bt>slug op gele is ; 'n party on
der wie se bewind en deur w:e 
se ondc>rsteuners 'n verbod ge
plaas is op die speel van Duitse 
en Italinnnse musiekwerke net 

PARTYE PRAAT UIT 
fEN MOND 

Eenstemmigheid oor nog 'n belangrike naagstuk tussen 
die twee groot politieke pa r tye wat in die l'erlede aan
leiding gegee bet tot wa rm deba tte, bet die afgelope week 
aan die lig gekom toe die \'erslag van die kommissie van 
ondersoek na die Durbanse onluste in die Volksraad 
bespreek is. 

Die Verenigde Party het dit in hierdie verband hoofsaak lik 
veral aan die Natalse lede van bepaal tot toesprake waarin die 
die Party oorgelaat om die In- anti-lndiilr sentiment bale du i
d H3rvraagstuk onder bespreking delik deurgeskem er het en 
t e neem en die gevoel wat aan wnaraan beskuldigings gemaak 
daardie kant van die raad ge- is van Kommunistiese invloedc 
openbaar is, was In nouc oor- en waarin beter behuising vir 
ecnstemming met die menings die naturelle gevra is. 
wat dcur regeringslede ~~teu!t~r In politieke kringe word bier
is. -Na~ nh nle vir die aanvalle <lie feit as besonder betekenis
van iie ka.,t van die Arbeidcrs- \Ol vertolk omdat die binneland
banke wvt, geloods is deur dr. se politieke front nog 'n punt 
T. W. B. OE.born nie, sou da:~.r van eenstemmigheid bereik bet 
geen steurende toesprake oor wut daartoe sal bydra om die 
h ierdie onderwerp geweeg het gevoel van ,ons bet mekaar no
nie. dig" by die twee partye ann te 

Lede van die Verenigde Party wnkker - 'n gevoel wat koa ll11ie 
sowel as H.N.P.-lede het bulle · vooraf moot raan. 

Partye Se 
,Ping- Pong' 
Met Griewe 
Van Kiesers 

omdut bulle ,n il~ van Hitler en 
Mussollni s.e J)Olitit>k gebou het 
nie" al bet Wa&"nt' r en Verd i' 
m et die twee fig ure in geen ver 
band kon. staan nie. 

' DIE O.B . VE RBIE D 

En van die verbod op die 
Guardian in Spoorwegboekwin
kels gepraat i~< d it ni<' d ie 
Ye renig de part~·bl'wind wut 'n 
\'erbod op die \ t>rkoop ,·an DiE' 
O.B . geplaas het bloot , weens 
dit> houding van <lie reger ing 
teenoor die O!.sewa brundwag" 
nie, soos m ini.,ter Sturrock di t 
in 'n br ief gem oth <'er h t>t ? 

Ons sluit die lys wat bale 
Ianger gemaak kan word, af, 
maar beslis nic ons minagting 
vir hierdic ge-ping-pong oor d'e 
tafel van die volk sc gemoed 
nic. Dit is boog t~·d <la t d ie 
volk rig ting kry \Wg uit hi t>r die 
ewigdurt>nde g<'mnul wuur op sy 
ore t>en ~>trook <ll'ur <lie g<'-p ing 
vun blertlie en <li<' gl'-pong van 
duardie pa1•ty se tn opag"andn 
mct tli<'st>lfde politit>lce balletjie 
val , 'iondt>r dat 'n ~o;aak grondig 
e n in ' n utmosf<'t>r van welwil
lende sum t>span ning aangepak 
word. • 

\Va t <lit> volk nodig het is nie 
m t>e r die gt>ping-pong tusst>n 
w.-d~·werendt> poli t il'k t' J)ar :;\·e 
nit>, maar 'n volksoptrNle tot 
rHld in&' van lund en volk. 

Dr. " ulan .,t' twl.-idwt'ra ndt>
·ing ten opsigte van die Empire 
maak dit noodsaaklik dat daar 
nou onduskei moet word tus
~en republikeinse rcpublikcine 
en Empire-republikcine. Onder 
laasg<•nocmdc td, bchalwc Die 
Burger en Die Transvnler, ook 
nog die Cape Times en die 
Argus. 

Padda Lewe 
I ,000 Jaar 

As Fossiel 
Daar is 'n paar gevalle in 

Suid-Afrilca bekend waar pad
das binne in rotsformasies ge
vind is wat lewendig was, maar 
na blootstelling aan die lug 
ioodgcgaan het. Dat hierdie 
diere honderde jare in hul klip
kloosters opgesluit mocs gewees 
bet, moct aanvaar word, maar 
hoe bulle aan die !ewe gebly 
het, is 'n raaisel wat nog nie op
gelos kan word nie. 

Nou word uit Amcrika berig 
dat 'n ,padda-fosslel" wat in 'n 
stuk ys gevind is en na ver
moede 1,200 jaar oud moet wees, 
onlangs gevind is en dat dit op 
die oomblik in 'n yskas bewaar 
word. Die eienaa.r wll die padda 
wat vyf duim lank is, nou weer 
opwek uit sy duisendjarige 
slaap om te kan d<'elneem aan 
'n padda-wedstryd wat jaarliks 
in Amerika gehou word. Die 
eicnaar, 'n wetenskaplike, hoop 
dat sy fossic-1-padda die wed
stryd sal wen deur die verste 
te spring. 

Wctenskaplikes verklaar dat 
daar geen perke skyn te wccs 
aan die vermoc van paddas en 
ander reptiele om lang tydperke 
van 'n sluimcrende bcstaan te 
oor leef nie. 

,Nuwe l{lank" Was 
-In 1942 Werk Van 

,Gifsuiers" 
,'n Groot deel van die Afrikanervolk is lank at die 

mening toegedaan dat ons bier in die land vir praktle&e 
redes ' n vrye, onafhanklike republiek moet he wat ole deeJ 
oitmaak van die Britse Ryk nie," so bet dr. Karl Bremer, 
Ieier van die H.N.P. in Kaapland, in 1942 \'e rklaar toe h)' 
in Die Kruithoring van 2 F ebruarie "·an daardle jaar oor 
die republiek uitgewei bet en verwys bet na die voorstel 
van die Engelse skrywer Cope in die F orum dat Suld-Afrilro. 
'n republiek binne die Statehood moet word. 

Tans is dr. B remer 'n H.N.P.
senator en nog voorsitter van 
die Party in Kaapland. 

As eerste rede vir die stigtin,g 
van 'n republiek noem dr. Bre
mer die felt dat 'n d~el van 
Suid-Afrika vyftig jaar lank rc
publikeins was, en dat die vry
hcid afgeneem is deur geweld. 
As tweede rede word genoem die 
feit dat ons verbindings ann die 
Britse Ryk ons keer op kecr in 
'n Engelse oorlog gcsleep bet 
wat Suid-Afrika u itput en nuwe 
rampe meebring. 

,Noudat ons 'n nuwe wereld 
tegemoet gaan waarin clkeen 
daadwerklik sal moet optrce om 
aan sy hele bevolking 'n hccn
kome te verskaf onder die moei
likste omstandighede is d it ge
biedend dat Suid-Mrika die 
bande sal losmauk van Iandt> 
wa t ons wil gebruik as uf~>etgt>
bied ulleen", aldus die H.N.P.
voorsitter. 

, VERKEERDE INDRUK" 
I n dieselfde blad skryf die rc

dakteur oor die Cope-rcpubliclc 
, Volgens bcrigte in sekc.e 

Sap-blaaie (,Die O.B." ing.•
sluit) bestaan daar twyfcl on
der Nasionale geledere omtrcnt 
die aard van die Nasionale rc
publiek. 

,Sckere nie-amptelike verkin
rings (waarskynlik die van dr. 
Otto du Plessis wat hom positicf 
uitgelaat het oor 'n republiek 
binne die Empire - Red.> h ct 
'n bcspreking in Engelsc blaa·c 
soos The Forum en Common 
Sense uitgelok. DIE \ 'ER
K E :ERDE indruk is ongelukk'g 
geskep dat die Nusionale P arty 
'n beleid kan voorstaan ,·an 'n 
republiek binne die Empire. 

, H ierdie indruk is gebeel t>n 
ul vals en van nile g rond on t
bloot." 

,AFGESKE I V Al.V R YK" 

Die bind verwys d un na 'n 
verklnring van d r . Mala n oor llie 
republiek wa t onder meer lui : 
, Dat m et die oog op die verun
<lerde internasionale posisie van 
Engelan<l, Suid-Afrika omge
skep sal word in 'n republiek 
wa t vr y en ona fhunklik, AF
GESKE I VAN DIE BRITSE 
KROON E N RYK. IS." 

Die blad eindig met die te
regwysing: ,Aan aile gifsuiers 
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onder die onnasionale clem ente 
- aandag asseblief!" 

Vandag staan d ie H .N.P. ' n 
rcpubliek blnne die Statebond 
voor en verklaar dr. Malan 
openlik dat ons binne die State
bond moet bly. Dcur sy pers 
word dit genoem ,'n n UW.:! 
klank". 

Die O.B. staan nog by die 
nasionale standpunt van 'n re
publiek ,afgeskei van die B ritse 
Kroon e n R~k'' - of hy nou wei 
nog deurgann \'ir 'n ,Sap-blad'' 
wcet ons nie. 
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BIN DEN DE BAN DE 
In sy toespraak oor die ,nuwe Statebond" voorverlede 

week in die volksraad het dr. Malan 'n baie betekenisvolle 
sinnetjie gese waarmee by die wese van die moderne Britse 
imperiallsme ultgedruk bet. Aangesien dit nie in die 
nasionale koerante opgeneem is nie, herbaal ons dit bier 
soos dit in Hansard (No. 15, par. 5683) weergegee is: 

,Dit is dikwels gese - ek dink my agb. vriend daar aan 
die anderkant van die Huis (genl. Smuts) bet dit dikwels in 
bale sterker woorde beklemtoon - dat die Britse Ryk nie 
'n organisasie is nie, of daar is nie so iets as 'n Britse Ryk 
nie bebalwe Engel and en sy kolonies; maar die Statebond 
is nie 'n organisasic nic - <lit is 'n lewende organisme; en 
'n lewcnde organisme kan nie bly lewe ~s hy nie aanpassings
vermoe na nuwe omstandighedc het nie. En die feit dat <lie 
Statehood ook non weer getoon bet 'n aanpassingsvermoe te 
he, bet gemaak dat hy kon lewe en bly lewe in die verlede. 
Dit maak dat by kan bly lewe vandag. As daar in die grond
slag van die Statebond was wat ons in Engels noem ,rigidity' 
(onbuigbaarheid) dan sou die Statebond al lanka! onder
gegaan bet. . . . . Met ander woorde, laat ek dit so 
uitdruk: 

,As die bande wat bind, tosser gemaak was in die 
verlede van tyd tot tyd, as dit nodig geword bet om 
bande los.<rer te maak, dan bet die Statehood dit nog 
a ltyd reggekry om beslag te le op die gees." 
In ons vorige uitgawe is beklemtoon dat dr. Malan na 

sy onlangse besoek aan Londen te voorskyn getree bet as 
die ntfwe draer van Britsisme - die pleitbesorger van Britse 
Statebondsgrootbeid en -eenheid in sy moderne gedaante -
watter goeie oogmerke dr. Malan ook al daarmee mag he. 
Dat dit so is blyk al dadelik uit sy gebruikmaking van genl. 
Smuts se Empire-woordeskat - die Empire is nie 'n orga
nisasie nie, maar 'n ,organisme", 'n lewendige liggaam wat 
sy eenbeid vind nie in die formele koningskap nie, maar in 
.,veel sterker bande", bande wat die gees bind tot 'n eenbeid. 
En, blykbaar ewe onbewus dat by die bewys in persoon 
lewer, spreek dr. Malan die waarheid uit dat die Empire nog 
steeds groter beslag op die gees gele bet namate hy die 

,REPUBLIEK VIR 20 JAAR 
DOODGEMAAK' -MEN lNG 
, Vir aile praktiese VAN 

{)()litieke doeleindes het VER. PARTY 
dr. Malan die republiek 
nou vir 'n tien of twintigtal jare doodgemaak." So skryf dr. A. H. Jonker, 
Vereuigde Party-L. V ., in die Cape Argus in 'n art ike I waarin hy die gevolge 
van dr. Malan se nuwe hooding teeuoor die Britse StntE>bond outleed, en h y 
maak geen geheim daarvau om te laat deurskemer dnt dit in die kraam van 
sy party pas uie. 

Met verwyslng na die verskil · republikeine wat vir hulle 
van menlng tussen dr. Malan en apartheidsbeleid gestem hct. 
mnr. Strydom of die republiek ,Toe dr. 1\lalan geweier bet 
binne of buite die Statebond om verder te gaan as 'n moont
moet wces, verklaar die skrywer like republiek binne die State
dat dr. Malan dit vir die gehar- bond en as voorwaarde ge!ltel 
de rcpublikcine nog moeiliker bet dat so 'n republiek aileen 
gcmaak bet deurdat by vir die rot stand kan kom deur 'n meer
eente keer 'n duidelike omskry- derheidstem van aile stemge
wing gegee bet \an die beteke- regtigde burgers, moes by ge
nill ,-an ,die bree basis van die weet bet dat dit nie in sy leef
YolkJ.wil' waarmee rekening ge- : tyd of in die Ieeftyd ,-an die 
hou sal word \'oordat 'n repu- meeste parlementslede kan ge-
bliek gestig word. ' beur nje. 

,Hierdie vraagstuk sal, vol
gens dr. Malan, voor die kie
sers geplaas word, gehcel af
gcskel van alle onder vraag
stukke en moet die steun ont
vang van ,die meerderbeid 
van die stt>mgeregtlrdes in die 
Unie.' 
,Dit kan aileen 'n volkstem

ming beteken. By 'n verk:e
sing moct ander vraagstukke 
onvermydellk in gcdrang ge
bring word, en 'n oorwlnning by 
'n vcrkieslng beteken nie nood
wendig 'n meerderheid van al 
die stemme van die geregistreer
de klesers in die land nie, soos 

,.In die prakt)·k bet dr. 
~lalan die republiek ,.ir aile 
praktiese polltieke doeleinde!> 
,·ir 'n tien of h\intigtal jare 
doodgemaak. 

GEKOMPROMITI'EER 

te glo dat ,'n verantwoordelike 
Unie-staatsman, wat belas is 
met die Eerste Minlsterskap, dit 
vir 'n oombllk sal oorweeg om 
'!Y land los te sny van die 
Statcbond. Nietemin bly die in
druk dat dr. l\lalan terug geke(lr 
bet met 'n venterkte vertroue 
in die Statebond as gevolg van 
sy ondervindings in Londen." 

<Die blad meen dat dr. Malan 
hom in sy verslag aan die par
lement weereens goed gekwyt 
hct van sy taak (,again rose to 
the big occasion">. 

200 PLASE VIR 
DEMONSTRASIE 
IN BEWARING 

bindende bande losser gemaak het. 
, dit duidelik bewys 1s gedurcnde 

,~lens kan aileen verm1>cd 
dat dr. 1\lalan hom in Lont!en 
gekompromitteer bet. Toe hy 
steun verleen bet nan die sank 
van Indie is die vraag of hy ook 
so iets vir Suid-Afrika. in gt•
dagte bet, sonder twyft>.I nan 
hom gestel • . • Dr. Malan st> 
antwoord op daardie vraag 
moes een van 'n besliste ,Nee' 
gewees bet. 

Die Atdoling Grondbewarinr 
en -uitbrehling se buldige doel
wit is om so gou moontlik 200 
demon!ltrasieplase, wat oor die 
llele Unie venpreid sal W€(11!1, 

daar te stel sodat elke boer een 
\'lln hierdie plnse sal kan be
soek. SMUTS SE TAAL 

Dit is diesellde taal wat genl. Smuts na 1906 ook 
gebeslg bet toe by van die ,groot vertrouensdaad" teenoor 
die RepubUeke gepraat het - · ,daardie grootmoedige daad 
om vier jaar na verowering die republieke weer selfbestuur 
te gee." Met daardie ,losmaking" van die Empire-bande is 
genl. Smuts se gees in beslag geneem, en \ir die res vaa sy 
lewe was hy die draer van die destydse ,selfbestuur-vorm" 
van Britse imperialisme of Britsisme. Genl. Smuts kon nie 
begryp dat daar nog Afrikaners kon wees wat so ,ekstre
misties" was dat bulle nie kon besef dat dit nie meer die
selfde Empire is wat hul vryheid met kanonne en bloed 
afgeneem bet nie - die bande is dan losser gemaak! Ons 
is dan vry om oor ons eie lot te beskik! So het genl. Smuts 
en sy ,Sappe" gese. 

As dr. Malan nou in dieselfde trant praat van ,'n nuwe 
Statebond" waarin lede hul ,,selfbeskikkingsreg" kan uit
oefen en republieke word terwyl bulle nog lede bly en 
daarom daaraan toevoeg dat Suid-Afrika ,in elke omstandig
beid binne die Statehood wll bly," dan tree hy net maar op 
soos iemand op wie se gees daar beslag gele is ten behoewe 
van die Empire - hoc goed hy dit ookal bedoel. 

As ons die gordyn van die geskiedenis so effens lig, sal 
dit duidelik word hoe daar in Londen ernstig voorbereidsels 
getref is vir 'n dergelike beslaglegging op die gees. Toe daar 
in 1837 moeilikheid met die Frans-Kanadese nasionaliste 
was, is 'n vcrslag opgestel deur lord Durham. Sy aanbeve
ling was dat aan die kolonie groter politieke vryheid gegee 
moet word in 'n poging om die welwillendheid van die kolo
niste te wen. ,Laat die kolonies dink bulle is ny, maar ,·oed 
bulle op in die gedagte van samewerking," was sy idee. Hier
die advies is later opgevang deur die veroweraar van die 
Boererepublieke, Joseph Chamberlain, wat in 1903 met die 
resep gekom het dat daar ,'n vennootskap gesluit moet word 
met die groeiende kolonies, sonder wie se sterke regterhande 
en lojale harte die Ryk ole kan behou word nie." 

GROOT SUKSES 

die twce jongste verkiesings toe 
die Nasionale Party 'n meerder
derheid by die sctels behaal het, 
maar 'n hele paar hondcrddui
scnd stemme minder gekry het 
as die Verenigde Party. 

DOODGEMAAK 

,Hierby het dr. Malan self ge
voeg dat gedurende die verkie
sing in 1948 sy party duisende 
stemme gekry het van anti-

(vervolg van vorige kolom) 

En ter stawing van sy 
standpunt het Baldwin daar
aan toegevoeg: 

,Die toekenning van 
selfbestuur aan Suid-Afri· 
ka, wat indertyd so ge
waagd gelyk het, bet ge
toon dat clit die beste ding 
vir die Britse Ryk was wat 
kon gebeur het." 
Intussen het die Britse 

,organisme" verder ontwik
kel met sy agt koppe en dit 
bet geblyk dat sommige lede
mate begin afval het omdat 
die ou resep van selfbestuur 
nie meer bevredig het nie. 
Haastig bet Londen planne 
bcraam en toe sy afgesante 
uitgestuur daarmee - ook 
na dr. Malan in die persoon 
van sir Percival Lcisching. 
Dr. 1\lalan bet die resep van 
'n Empire-republiek aanvaar 
- soos genl. Smuts die van 
selfbestuur veertig jaar ge
lede aanvaar bet - en hom 
bereid verklaar om ,in enige 
omstan<Ughede, selfs as ons 
'n republlek word" binne die 
Statehood te bly. 

,Nou is hy sonder twyfel ge
kompromitteer. In die verlede 
het hy bewys dat by maklik 'n 
beleid wat in die verlede vcr
kondig is, kan repudieer. ~laar 
kan by dit doen in die ge,·aJ van 
'n onderneming wat by a!l Et'r
ste lUinister in Londen gt>gee 
bet? Vanselfsprekend nee", 
meen dr. Jonker. 

nVERSTERKTE VERTROUE" 

Oor die verklaring van dr. 
Malan, skryf die Sunday Times 
dat dit swaar is om met die oog 
op die internasionale toestand 

Hierdie aankondiging is ge
doen deur dr. J. C. Ross, Direk
teur van Grondbewaring, toe hy 
die Oos-Grlekwalandse boere
kongres geopen hct. 

Tot dusver is daar reeds 33 
sulke plase ingcstel en elkeen is 
verteenwoordigend van sy be
sondcre gcbied. 

,.Terwyl ons altyd oortuig was 
van die voordele wat van geson
de bcplanning verkry kan word, 
het die skouspelagtige resultate 
wat van daardie demonstrasie
plase vcrkry is, ons eie verwag
tings ver oortref," het dr. Ro&a 
gese. 

O.B. JAARGANGE 
JAARGANGE 1946-19-17 - JAARGANGE 1947-1948 

Nou verkrygbaar teen £1/ 5/· elk 

VOORRAAD BEPERK 

BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 703 

• 

Kaapstad 

Het nou so pas 

sy groot verskei

' denheid winter-

stowwe uitgepak , 

en nooi sy onder-

6teuners vriende

lik nit om dit te 

Hierdie idee is toegepas met selfregering aan die voor
malige Republieke met die sukses waarvan genl. Smuts in 
lewende lywe kan getuig. Op sy gees is daar beslag gele 
- hy het 'n vriend geword van die Empire. Toe in 1934 
die vraagstuk van grotcr selfbestuur aan Indie na vore 
gekom het, het Britse staatsmanne weereens gegryp na bier
die resep. Stanley Baldwin bet vir groter vrybeid aan Indie 
gepleit en sy standpunt as volg gemotiveer: 

,Dis my eerlike oortuiging dat u by magte is om die 
bele Indie vir altyd \ir die Britse Ryk te red. Ek verklaar 
met nadruk dat ek vas oortuig is dat, as u Indie nie hierdie 
geleentheid gun nie, u lndie binne twee geslagte sal verloor." 
Met ander woorde, maak die bande losser en le sodoende 
beslae op Indie se gees tot redding van die Empire. 

Vir twintig jaar, se die 
Verenigde Party se sprekers, 
is die republiek nou doodge
maak. Ons voorsicn dus hoe 
daar in die volgcnde twintig 
jaar in Londen verwys sal 
word na die ,bcste ding wat 
daar vir die Britse Ryk kon 
gebeur het" die dag toe dr. 
Malan die idee aanvaar het 
v a n ,selfbeskikkingsreg" 
binne die Empire - die 
, lewende organisme" wat nog 
steeds daarin 1eslaag bet om 
beslag te le op die gee& 
,deurdat by die btndende 
bande losser gemaak bet." 

kom hesigtig. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 
(vervolg In volgende kolom) 
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. REGERING MOES 
AMPER .BEDANK: f

Soos Ons Lesersj 
Dit Sien 

BRITS£ PbLITIEK 'N 
SPELETJIE Sf 

GELEERDE Die land wa.~ ' 'erlede 
Donderdag op die randjie 
van 'n politieke krlsis. Dit 
was so ampertjies of ons 
wa11 11onder 'n regering. Maar 
net toe die regerlng op die 

STEM VEE 
DWAAL 

AF 

Smaller Vierkleur 
Voortaan 

randjle van die afgrond was om af te tulmel bet mnr. 
N. C. Havenga met groot teenwoordigheid van gees inge&ryp 
en 'n lnstorting op die laaste sekonde voorkom. 

:\fnr. P. G. J. Peiser, Melville, 
· Jounnesburr, skryf: 
Die onlangse grootdoenery 

van politici en pers laat my on
wlllekeurig dink aan die bond 
wat na sy braaksel toe terug
keer. 

In 'n hoofartlkel bet die Cape Times onlan&s &eskryf 
oor die verakyn&el dat die Britse politlek die \'oorkom& 
van 'n &.,.1 bet. 

,Mense sl! dikwels dat politiek 
'n blote ape! is. Bulle kom tot 
hierdie r e,·olrtrekking nadat 
bulle die besonder vriendelike 
gesindheld tusaen lede van poli
tieke partye wat kwaai teen
slanders Is, radeslaan. Politieke 
teenstanden maak mekaar in 
die openbaar uit \'ir alles wat 
sleg is, maar in die private lewe 
is bulle bale danig met mekaar 
en skyn die beste vriende te 
wees. Hien·an word atgelei dat 
bul wann debatte nie werklik 
ernstig Is nie, maar dat die bele 
ding 'n spel is. 

bock van 'n Hollandse geleerde, 
prof. J. Huizinga, waarln 'n 
hoofstuk gewy word aan die 
Britse politick. ,,Hy se dat die 
debntte in die Britse laerhuis 
vir meer ll'l 'n eeu tot 'n groot 
mate gevoer is volgens die reels 
van 'n &pel en in 'n ware spele
rige gees. Die houding en ge
woontes \'an die parlementere 
demokrasie was tot onlangs die 
\'an ,eerlik speel' in Engeland 
en in die Jande wnt die Engelse 
model met welslae oorgeneem 
bet." 

Die hele opskudding is veroor
saak deurdat 'n paar H.N.P.
lede stokkies gedraai bet toe 
daar ~estern moes word. Dit 
bet gebeur juis op die dag dat 
daar groot feestellkheid geheers 
bet in reg'Cringskringe oor d:e 
oorwinninr in Vereeniging. 

Bierdie voorval illustreer 
aan hoe 'n dun draadjie 'n 
partybewind se lewe hang en 
hoe wankelmoedig die parle
ment~re stelsel is as 'n 
masjien om 'n \·olk te regeer. 
Wat gebeur het is dat mev. 

Ballinger voorgestel het dat die 
Minister van Naturellesake se 
aalaris met £2,000 vermindcr 
moet word. Dit is die gewonc 
metode wat gebruik word wan
neer 'n lid propaganda wil 
maak oor allerlei sake wat nie 
juis op die agenda is nie. Gecn 
minister skrik vir hierdie soort 
voorstelle nle, want as die swe
pe hul pUg doen en sorg dat al 
die stcmvce in die parlement 
aangckccr word as die klokke 
lui, sal hy nooit hoef te vrees 
dat sy lnkomste-fonteintjie skic
lik sal opdroog nie. l\faar ver
lede week bet die swepe nie hul 
plig gedoen nie en 'n agtstuks 
stemvee bet afgedwaal op die 
kritieke oomblik toe daar ge
Htem moes word. Te hard kan 
daar natuurlik nie geoordeel 
word nie, want die oorwln
ningsvreugde na die ultslag van 
Verc<'niging het die waaksame 
oog van die wagters laat ver
slap. 

ll~f~rl~rllnc JannJe \'el'll'leulen. 

Stoere Manlikheid kan u ook 
verkry 

Skryf aan: 
Die Hefer· on•tituut van Gesondhdd en 
Llggaamaontwlkkeling, Posbus 3494, 

Kaaps tad. 
Stuur au ebllef nadere besonderhede to 
verband met u kursusse. 

Naam (Mnr. / Mev./MeJ.) . . . • .. .. . ... .. 

Adres : 

~derdom : 

O.B. 2:1/ 5149. 

KONSTERSASIE 

Nadat die hek reeds toegesluit 
was, is besef dat die regering 
nle a! sy stemvee agter hom het 
nie, en dat hy 'n nederlaag in 
die oi.\ stao.r. Onder groot op
winding het die tellery plaasge
vind en toe die uitslag aange
kondig word - 'n minderheid 
van vier vir die regering en die 
Minister se salaris - is dit be
g roct met uitroepe van .,be
dank!" vanaf die oppo!:iisie
banke. En dit sou dan ook 
moes gebeur het. Die Cape 
Times verklaar dat in enige do
minium en in Brittanje hierdie 
uitslag gevolg sou gewees bet 
deur 'n bedanking van die rege
ring. Maar net voordal d :c 
voorsitter die uitslag aankondig, 
het mnr. Havenga opgespring en 
·n prosedure-voorstel gcdoen 
wat daarop necrkom dat voor
lopig van die onderwerp afge
'itap word solank die voorsitter 
,voortgang" gaan rapporteer. 
Dit het die regering se !ewe ge
red, deurdat daar weer opnuut 
gestem moes word. Die swepe 
van die regering bet in alleryl 
afgesit om die verstrooides te 
gaan soek. Gelukkig bet een 
~oeker op 'n kamertjie afgekom 
waar bulle besig was om te 
,,konfereer". Die ,·oorstel ,·an 
mnr. Ha\·enga kon toe die nor
male meerderheid kry. 

Alles wat deur die H.N.P. 
vanaf 1933 kwytgeraak is, Is on
Iangs deur die Eerste Minister 
in Londen weer teruggesluk en 
foeitog, die spul atemvee wat al
tyd regstaan om hande te klap! 

Die toedraaiery met die Vier
kleur sal in die vervolg baie 
smaller gedoen moet word, want 
onthou, daar moet pick gelaat 
word vir die ,Union Jack". 

Het 
Oor 

Dokumente 
lnternering 

1\lnr. Harry Lawrence, d'e 
voormalige Minister van Binne~ 
landse Sake, bet in die volks
raa.d erken dat by nog sowat 
200 afskrifte van internerings~ 

en appiHsake in sy besit bet. Hy 
bet dit gt>bou om sy gebeue te 
vertris as by oor die oorJogsop
trede aange,·al word, bet by ge
se. Hy bet nie bedoel om die 
regering \'lln inligting te beroof 
nie. 

.,Veertig jaar gelede het 'n fyn 
waarncmer in Engeland ·n teen
ste111ng gemaak tussen die dae 
toe die politieke stryd vurlg en 
sells dlerlik was, met wat hy die 
weker tocstand~ van die moder
ne stryd noem. Sommige politlci, 
het hy gese, betreur die veran· 
dering. Hulle kla dat mense 
wat op vriendskaplike voct met 
mekaar vcrkeer in die maat
skaplike lewe, ontwapen is wan
necr bulle mekaar in die open
bare !ewe moet aanval, en dat 
die politieke stryd gevolglik n 
soort skyngeveg is." 

GELEERDE SE :\IENISG 
Dan verwys die blad na 'n 

Attlee Straf Lede 
Vir Bul Opinie : 
Teen Party Gestem 

Die partydlktatuur bet hom verlede week op gestrenge 
wyse laat geld in Engeland toe die Ieier van die Arbeiders
party twee lede uit die koukus gesmyt bet omdat bulle 
berhaaldelik teen hom gestem bet, en vyf buip-ministers 
uit bul poste ontstaan bet omdat bulle teen die wetsontwerp 
oor lerland gestem bet. 

Die 1>krywer het daaraan toe
gevoeg dat bierdie speel-element 
natuurlik aanwesig i!l in die hele 
verkiesingsmasjien. 

VERKLARING 

Dit is natuurlik ann hierdit'l 
\'crsk;rnsel toe te skryf dat 'n 
r<'publikeinse party met 'n re
publikeinse volksorgnni~msie ,nie 
op sprekende ,·oet" kan ,·erkeer 
nie, terwyl hy wei op &prekende 
,·oet verkeer met 'n Empire
party teen wie by die hulp ' 'an 
die republikeinst' org-anisasie in
roep gedurt>ntle 'n ,,·erkiesing
spel." Dit is alles tleel van die 
,Groot Britse Sp<'letjie" soos 
die Cape Times tlit in sy opskrif 
noem. 

Woestyn 
Vrugbaar Gemaak 

Duisende vierkante myle 
Minister Jansen se salaris bly 

egter nog vir 'n paar weke in 
onsekerheid, maar die regering 
sal die voorstcl wei ongedaan 
maak sodra dit voor die raad 
as 'n amendement voorgele 
word in die verslag van die 
voorsitter van komitec aan die 
speaker. lndien bierdie \'oon•al 
e-gter nie ,in komitee" nie, dog 
·n die volle rsad plaasgevind 
het, sou die Minister \ir 'n jaar 
:>onder 'n deel \•an sy salaris 
moes klaargekom bet. ... 

noestyng<'bied kan ryk grss
lande word weens 'n geslaagde 
prot'fneming wat in Australie 
ondernet'm i01. In 'n ,,aborato
rium" van 6,000 vierkante myl 
bet weten!tkaplikes klein boe
veelhede kobalt-, koper- en sink
sullaat gevoeg. Bierdie sto·wwe 
is volop en bet verool'f!aak dat 
die gras welig groei en dat slag
sknpe nou daar geteel word. 

Wat die eerste twee betref IJ~~ij~~~~-~;§iiieiie~iiiiSiiiiii,..,,.;;"ii;&~;~~-~~----. 
Die hclc voorval Iaat 'n mens 

cgter dink ann die Engelse spe
Ietjie ,.Snakes and Ladders" 
waar 'n mens sommer skielik 
Jeur 'n slang .,ingesluk" kan 
word net na verheffing deur 'n 
leertjie. Die Britte beskou ook 
1ic parlement as 'n spel - die 
,game of politics." 

WAARDERING VIR 
BYDRAE 

Hfkomdt. D. P. Pitout, Vaders! 
gift, Bethlehem skryf: 

Ek wil graag langs hierdie 

geld dit kommunistles-geneigde 
iede wat reeds baie moeilikheid 
in die party veroorsaak het 
weens hul konsekwente kant
kiesery vir Rusland. Dat die 
party van bulle nle eerder ont
lllae gerailk bet nie is slers toe 
te skryf aan die &kewe op'\'llt
tings van die Attlee-regering 
wat nog steeds meer liefde \'ir I 
bolsjewistiese Rusland koester 
as vir nasionale Spanje -- met 
ecrsgenoemde sit hy naamlik 
nog aan die V.V.O.-tafel, maar 
met Iaasgenoemde wil hy nie 
cens oor 'n afstand op spreken
de voet verkeer nle. 

Die sonde van vier van die 
hulpministers was dat bulle vir 
die eersternaal dit gewaag het 

weg, namcns die Ossewabrand- om nie vir die regeringsparty 
wag ons dank en waardcring be-
tuig aan die Kestell-kommando te stem nie toe die imperialis-
<C6-33) vir die mooi bedrag van tiesc klousulc in verband met 
£28 wat bulle ingesamel bet. die onderworpenheid van Noord
Mooi so Kestell, staatmakers is Ierland voorgcle Is. Dit was 
en bly julie! Wanneer die Osse- by •n aansienlike aantal lede 'n 
wabrandwag roep weet julie om 
te antwoord. Baie dankie ook 
aan die volgende offisiere en 

kwessie van gewctensbeswaar, 
maar die partysweep bet geklap, 

Brandwagte wat in kontant by- en wee die een wat nie gehoor
gedra het: 

D. Potgieter, £II; P. de Jager, saam nie! Die een wat wil deel-
£5; G. v. Rensburg, £1; Mev. N. neem aan die parlementere spcl, 
Beukes, £1~ mev. F. Pentz, £1; moet volgens die reels spec! of 
R. Oostbuizen, £1; R. Oostbui- skoert. En die reels se uitdruk
zen, jnr., 5/ -. 

Baie geluk en baie dankie, Ilk: ,.Geen persoonlike meninrs 
julie staatmakers! word geduld nie!" 

GEE HIERDIE BLAD AAN U REPUBLI
KEINSE VRIEND W AT STERF VAN 

REPUBLIKEINSE HONGER! 

BESKERM! 
MOTOR-Assuransie by-

•SANTA;\t• 
SUID-AFRIKAANSE NASIONALE 

TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

'l'aklle dw&radelu dle Un!e. 

BESTEL ALTYD ALLE 

• KANTOOUBENODIGDIIEDE 
• KANTOORl\IEUBELS 
• SKRYFBEHOEFTES 

BY 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Telefoon :t-70'71 Groote Kerkgebou KAAPSTAD 

lr 

&RILLE 
Brlnl' o ooprte ee voonkrlf m brWe aa ooa. 

GOEIE WERK TEEN BIU.nnc PBYSE. 

GF:HOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLO~IFONTEIN. 
Beeoelr ou of ak:ryf om Beeonderllede. 
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TA!UEP VIIl O£KLAI:I!ill'1::1K£BOE AOVltBTENSIE!! : 

OaloboudeUke .B.enn18gc••tngo: 
(Verlowtng, buwellk, goboorte, 8tertgevru. In memoriAm. r;elultwezatng. 
ens.) ld. per woord; minimum 2/ 6 per pln.stng. Voorultbetaalbaar. VIr 
berbnllnge 2:1 pat. ntoln11. 

Ulllldelsndvertenalel: 
Eerete pl&8lng, 24. per woord. Vlr berllalln&a 2!1 p•L a!alap;. 

lntel<engeld op ,,Dio 0.8." (\•erakyn weeklllu): 12/6 per Jaar or 6/ IJ per 
o maande. Voorultbe~lba~<r. Btuur advertezategeld, bestelllngl!, en tntekengeld 
D4 YOOBSLAG <EDlf.S. ) BP.B.., l'o~bue 14ll, K.D.GpsSnd. 

\ ' ERLO\\T.\"G 
l . \ \II'RECIIT-1....\TEG.\;\, ll.er· ,AS DUITSLAND 

STERP' 

Weer 
Op 

.» ro L@<ertrek 
Cooper$da I 

m\:•· w-·~·1 dsC' \'<':-!owm$: btktnt! J!tmaak 
"·an ~t!lrJa. uuCste dOJ:ter van lit)()( .. 

komdt. O.rk Lamprecht tn mcv. 
Ln·:npr-"C'ht v:1.n OwJtshoorn. en Daan. 
..-n .~-H~ &t.>un \'~\n mnr • .:n mev, Andrev. 
l.at\.';.:nn, 1 .. :\tt"'gr~ n~ .. 1<·t "l51':> lB 

D ie 0'l!><'Wabrandwag Yan Gebied F hou \ anja ar weer Die la C' rfooi i-.. a .. \'Oig: 

hut gcbruil<lilce oplci<ling-;lae rtrek te Coop c r-.dal. Hit duur \'olwasst:nes <l.l lOs. nr hc>le 

Van die· hand van mnr. Johan Yan 4 to t 15 Julil' l 9-19 en Yal dus in die J ulie-.... twol\al<an-,it•. lacr o f gl!dcl'ltc> . 

HUWELIK Schoeman, P.K Broederstroom, 
\I\ lll rwu~Jono.\ .\~ .- Ann at on a oor PrPtoria, het daar in die 

k:!Unt·rn.d\.' ~·n v r tc·ndc .... ·ens ons Clrt y 
Jordnun <'n \\'1111~ (Ka·lt lc) M)'uuq;h af,gelopc dertig jaar van tyd 
i::·:~':\~~'k"~~;t ~;,.cm'~~\·?c~~~~f"111°d';e tot lyd brosjures verskyn in tyc 
N.G. J< crk op 28 ~let 19·t9. Tete- van hoe spanning. In gloeiende 
grnmmo: Fnulltfm'tRtt'tlnl 33, P:f~?5'/i. trant hct hy geslaan teen ge-
--- - --- dane onreg. Die jongste geskrif 
m~~~ ~~;,•1;s~;~:;--~,~.~u~~~~~~5-/1';[~ \'an hom is 'n uitbarsting teen 
J>t~•sl•, l·:tnnctshH~. Sutherland. on die onreg wat tans aan Duits
Annn c. Au~u•t)'n, Suth~rln·ryd. bekond 1 land g edoen word. Onder die 
c.la t '"" (0. \'.) truu tn <ll~ ;-; ed. Cere!. . . 

2~ ~ lB. waarin hy in baie skerp taal -

Die w intt• rl<l imnnt in die Oos
Trans vanls<' Ln<•n•ld is idC'aal 
vir die l<nmp<' ring in di e> oop lug 
gedurendc J uli r•, <·n vrugtc e n 
g roente is daar d ic· tyd volop. 
Die dae is hcrrlil< !a ni< c•n danr 
is geen r <'i'n g<"durt' nc!c dan rd ie 
tyd wat ongt• rief Vl'roorsaal< nic. 
Dit is dus 'n idcnlc· val<a n s i<'
oord en aile O.B.'s wnl ltan, 
moet die L acrt re i< hywoon. 

Kcrk or• Snt<roln~ 2 Jull~ 1~ 1!1 om 11- tltel As DUJtsland Sterf het hy 
uur vm. t<• su~hertnnd. <;~tukwcnse en 'n ontboeseming 'te boClk gesfel 
tdt"h ramm\1 h.trl<~nn1. suthtrland. I 
-----

0
- (-)-

0
-
0
-

8
-E-.R-

1
-
0
---- misk.ien te ~kerp om_ die gcwens- Die laer sal ns volg in grderl 

'ffl'll.l ._.,0 :-,. on• be\\ c~tn;; he: t e Uttwerkmg te . h~ - Ios~re~ word: 
an l•'"m:.al v.ccr •n .:ev <'l!~c verllcs 

1 
t een dte kwaadwtlhge vermetl-

i~1;;·1.,~·~.~ ·~·;,.~;~~~~:n ~·~~.~~~~a~: ging van Duitsland. Die bros- (a ) :Ma ns e n Bocrc·st•uns. 
d~ ha~r h(ot"l (,w:t•rd Hn, wc.'3 o..:y ~:etrou jure is bcdocl as 'n Op\vekl<ing 
ccu: haar <-r~··~thchl ns tat aan dl~al- teen onreg en vir hulpaksie aan 
pl ... , ...... b:-·«trn ,·s en hulpv t:lrci.J!h('!cl. :\t at; . . 

(b ) Vroue en BoNedoglcrs. 
hanr nn~;Nin,;tvnt• nns nlty<l no,; tn- DUJtsland. 1\Ieeste wat d1c skry-
sp.~eer ~1,,. Bz:-tcnh~rst. 2~ ~. I. wer se sal in wye luin,ge onder- 1 (c) Gesinslaer. \\"nar die p·-

AA.'-"DAG! A,\r\DAG! steuning vind, hoewe l daar 1 
oncJu"c'm n•,chlld' A<h·.-n··n•h• fl. B. enkele stellings is wat alma ! n it" 1 

4 ~l et Stopm:.•JtcntJI<'. f:ll•tv word as sal onderskryf nie. Dit is ook , "" 
vol~,; ~:cllrulk: I l~ellci>CI Vl\n vl.,~lstoC 
g~men~; 1 pint wntcr. 'l',•r .:•·l) ko•rt)'d j a mmer dat hy s ulke k rasse 
ont<mctttn~smMrtrL n•••trl l1Hst•> SpUlt taal gcbruik vera! waar dit bot s 
en spu:t dlt up """rWl'rJ• wnt u , .. 11 
skoon h•·· Pr)·s v1<n •t•ull 17 n met die derde gebod. Die s kry-
~:'";.~"~~ten~~~~~:~ K~~~~hu~•~"~~~~~~~- we r het kritiek hierop verwag 

2:. :, 1 en maak ,·ooruit \'erskoning met 
--------------- die argument dat die onreg wat 

BOER:\IEE L gcdoen is so groot is dat woo•·-
nol-:tt\IEEL op '"" b•kcnd• ntcen· d e t~ l'ort skt'~t. Dt'e pry' s t's 

meule gemaal. !.11 j per lUI) l b. , \,; "- 1,; 

ge~ifle meeJ, 2-1 9; WithrOH~tJn~l'l, ~fj, !)• 2/ - StUk, 
en meelblom. 28/1; piUA bnnltlwmmt••tc 
per 100 lb. sak. K ~l.ll. - .\JI••Iou 
Str,re, l::Hm, K.P. 

T.K. 

GESERTIFISEF.RDE 
GUOEKTESAAIJ 

Chrmtenay-worlcln 6/·: Ortz·ntt-bN•t 
1/·: Blaarslaat 17/G: Spltsltoplwol R/· 
per pond, posvry. Verltry voiiMI~~ 
pr)·sly• vno Pn•mlrro, P. K. S~hocml\n•
hock, Oudtshoorn. G· ·ITI< 

SAAD 
Cu~wcrmenrsge~erttft:seerde J.,:rot"ntc 

l'fia,l: Ch:'l.ntenay wortcl 0 tJ, Dl.!'tro~t 
en ·~~ipt.~:;e Plat I3oet ; 6 P?•\'ry 
(;recntf~a~t ~a.aderte (h'lndult.:t,;cwk, 
1 - lb. tt> 10•. 200 lb. s:.k Harrtc,• 
bonr· it 109. v. o.R. Ou~!..~ •. oo~n. 1\:an~o 
~f\lldkwt•lt~r... Posbus 107. Oudt h(·~~rn 

I'>~ TK 

:'lfF:DIS Y:\"E 
nr.\' JO,"T\. Verban ~:ryshnrc. 

Cr>·~h:"t.·rwondt!r. nuutSte wl·r e1dmtddc1 
t t-Pn ..:r-y~hnr~. ~kHC~rs, en..c:., wa.3rbnrJ,: 
,; ... on !t. n3:uurhke klcur hnre, oC ~;eld 
trru~o;. CN•n klrurstor. 5 • posvry. 
Cdd mo't bcstelhn;:. K·.,•ale. slekte• 
hrhnnftc-1. - Uot1 rer:~nN'smlddrl14. P os .. 
bus 12 i 2, Johnnnt:sb urs;:. 

(l'r. 1) 2/ 3/ TK 

l\ffiUBELS 
)IF.UIII'.U4. - O~tcr meubela teen 

bll llkcr pryM. Uabnwncntjtcs, stoot· 
knrrctjlc•. tlrtewt~le, llnolcums, tapytc. 
cna.. ook nltyd In vvorrnnd. Cecn 
Kl\\!l<loguo. M~lrt wl\nrtn u bela.ngstet 
-VISSI~R-~1 ~Ulll•:t.S, J,ansstrMt 2!H, 
Koop.i\Ud. 3/12/ l l 

RADIO 
t.OUW F.N LOlTW, die Bcroemd< 

Rartlo· lngentPur~. Staslewc~;, PAROW 
verkoop eo hcr.tcl Rn<lto's en Elektrlese 
Toestelle. Cereglstreer<le Elektrlsltetls· 
aaooemero. Foon 9-8435. -----

TE l<OOP 
.u~" \Tr.\:o.--Ho:o.-D.Jil>• ua knmp!oeo-

s · '1m hoek l Ucr t 1., m:1 ·~t!"-' ou(. 
Kwa.a.i c-n ''nnk-~,nm Rt•untjlet> 
!5 5 .. _ :.t•f!f'!'S £3 3 · . Zf•(•Ul(\0. 
P..c.uer· -o~ TK 311 3 

GEDROOCDJ~ \'ltl'GT£. - Barry
merk gcdroogdo vructo poof:eld betaald 
to Unle. In 5 en 10 p<>nd-klsAtcs. Appel· 
rloge 3-Dinmont. 2/1: Perskca, 3· 
Dla:nant. 2/1: Perc. 3-Dtnmant. :1/1; 
Vyc, 4-Diam n-nt. 2/ 3: Prulmednote, 
li0/ 60, 1/8 1,~: Rosy no, 3-Diamaot 
lO'hd.: Tros-Rosync, 4-Dtama.nt. 1/ 3. 
Okkeroeute, 2/ 3: Amandels, 1/ 9: per 
pond. Volledtge Pryslys vcrkrygbaar 
van Robertsoo-Ha.odolavcrentglng, Poe· 
bUJI 7, Robertson. 24/ U / TR 

GESUIRERDE VRt'OTl~. - Barry
merk gesulkerdc vrugle, 8/0 per ees 
1 pond-pakkles ot 6/ 3 per 5 pond
kl•s!e, posgeld betanld In Unle. Kon
taot mel bestelltng. Ons stuur oolt 
,esulkcrde en ,::edroogdc vrugtc teo 
behoewe v&n kll~ nle nan vTicndo ooroee. 
Verdere besonderhedo verkrygbaar by 
Olo Robertson-Handelaverentctn(l, Pos· 
bUJI 7, Robertson. 2'11~/TI< 

SOUT 
SO'CT v1r dadellke a!lcwertng In 

goele sa-kl<c. Brandwnf:lc, om 'n 
ccrllke bestaan tc rnnnk vra ek u 
Vl'lrndel!ke ondcrstcunlnf; dcur vnn my 
aout te bestel. Spestnlo Al 80/- : 
Sneeuwlt No. 1 70/ -: Wit No. 2 
60/ - per ton vrysetaal. Soutworl<e 
tovredeohetd gewaarborg. Adrea· 
IIomdl~. Mev. MnrUo V~n(('r, Poasak 
No. X4, Arbetdsloon. Bloemcooteto. 

19/ 1/ TK 

:\I dra 'n dominium 'n re
publikein!>e ring, hy is en bly 
'n Empire-ding. 

Vakansie .. 
Laertrek 

Die I a e r t r e k by 
Coopersdal was Yerledc 
jaar 'n baie groot suk
!>e!> en die wat dit byge
woon het sal kan getuig 
van die aangename <la.e 
wat bulle in die prag
t ige natuurskoon d eur
gebring bet. Die foto 
links wat by daar<lie gelcentheid J.':<'nc r m i-. , g <'e n 
ind rul• Yan d ie sldlderagtigc omg<•win~ ":11\ r eli<' lac r
trel• gehou WOJ:<l. Die Iae r staan OJ) die \\alii' \'311 die 
Iiomati-rivier waarin daaglil<s seelweic• ge-,i <"n l;:an 
word. Die an<ler twee foto's is g c ne<'m nut di<' lcamp
lwmbuis (bo) met die "ITarmwatertocstcl in di<' ag.tN
grond. Onder is die laergangers hesig om h· e<>f in 
die g-root feesbuis . 

JFJEJRJD ITN !RJ(JSJLAND 
VEliJLKGlER AS> MENS 

Dit is vandag bcter om 'n perd in Rusland tc W<'<'" a-. 'n 

mens. Die perd werl< agt uur per dag en lcr~ bC'hand<'lin~ 

deur 'n veearts as <lit ~iek word en ~y oppa. ..... e r word "" aar 

gestraf as die pcrd in 'n ongelul' betrolcke raal<. Da:ncn

teen moet 'n mens 15 uur per dag werlc, h_r lu) g ('cn 

me<liese behan<leling nic en as hy omlwm dan lwm ~.\ 

oppasser sonder straf daarvan af. 

So het Vladimir Petrof, 'n 
lektor in Slawiese tale aan die 
Uni\'ersiteit van Yale, vcrklaar 
toe hy onlangs getuienis afgelc 
het oor slawe-arbeid in die· we
reid. 

Volgens vlugtelinge uit die 
Sowjet beloop die aantal slawe 
a rbeiders in Rusland enigiets 
tussen vyf en twintig miljoen. 

I n tc••·t>ssant in \ '<'l'hantl nwt 
dit! g'(ltuienis oor die Jll'l'd i.; tlat 
:o;talin st•l( in N'n vau ;,y lt·-..in~s 

jnn• ~<'lctlc• erl<cn lwt tlat 'n 
percl mt'C'I' wnarde lwt a s 'n 
men'!. Hy hc t ve rwys na 'n voor
val wn nr hy aan d ie hoof va n 'n 
s pa n \\'Crl< l' r s gC'staan h ct. Toe 
een in d ie ri\·ier \'Ill e n \'Cr 
d nnl< h c t nt<:'mand hom daaraan 
gC'Sl<'ur nic: ,.\\'atu h y \'andaan 
lwm ts nog bai<•," was d ie op-

P elrof het verder \'Crkla ar mcrkin:;. 'rt>rsc·lfdt• r lyd het l'Cn 
dat die ste rftesyfer in tro nke \ 'On dif" ,,·,•rl<<'rs groot besorgd
as gevolg \'an oorwc rk en gc- h cid gropcnbnn1· oor sy pt••·d wat 
brek aan m ediese behandeling I buite in di<· !<out• is c·n wat hy 
jaarliks 15 persent \'an die to- wou gnan \'<•rsorg sond<' r in ge- I 
t aal b ehels. dagt e nun die drcnl<eling. 

sin f'Taag saam wil bly, word 
so ger et! l dnt gc·sin nc apar t 
sa am getrck wor d. 

B E KODIGDilF.DI•: 

Tcnte. Ell<c ges in of g rot•p 
rnoet vir hul ei c t ente soq~. 

Lante rns moe t gebring wo d. 
O.B.- en F.A.K.-snngbundtls 
By bel, P s a lm- en GC'snngboLI<. 

K ind<'rs (onder 18 ja ar) 15s. 
( hc!c IAel-) . 

Kinde rs (onder18 jaa r ) 1/ 6 pe r 
cl ap,' (as s legs gcd <.'elle by:;<' 
woon word ). 

L:wrgangers m oet sever 
moon tl ilt h ul e ie t cntc saam
hr ing. V ir 'n bepcrktc a nn a l 
lutn l'gler \' ir ondcr dak gcrc;•I 
word teen 10. - per pc·rso n, 
m•nr dan moet \'Oor af daan·a n 

Skryfbenodig dhcde <'n o.ant<-lu·- l<cnnis g<'gce wo rd. 
n ingboek. 4 Kom bersc, KampbC'd 
of matr as. Hoed of hdm< t . J>pr--o rw \\'at die lac r l-oa I by
~keergereedskap. Eks•r<t paar '' 0011 m oet onmiddcllik \'an hul
skorne. J as. S toel. \\'a~bnn· It' , ·onrtwrnt• hy Sl"ntralc-Hoof
ldNe. T a ndebors<:'l. Emnwr tji<' I 1<\\arti<·r. Po<,lm;, 1059. l'rctoria, 
slwael en spieiil. 2 Handdo<'k<· f<CIIIIi-.. ~I'<' t•n die nodigc 1:\cr-
Sct>p. Skoenwa ks en bors<'l. fooi ... aam-. tuur. 

E{ARilt{ATUUR NOU SKIELill{ 
DXE WARE JAI{OB 

Die Tran:.\·alcr. 11.:-.: .P.-mcnHl<.tulc in TransYaal. het 

, ·oon·('rlede weel< 'n lofli<'d ann~<"hef oor di(' parlement as 

d<"mokraties c in!>tclling. Orul<•r· lll<'<'r Y<:rsl<yn die ,-olgende 

waardering: 

.,In 'n demokrnticse par! <'- ~ 
ment soos d ie va n d ie Unit• 
lws!'f jy bowendie n dat dit 
di c- w il va n die \'Olk is wat 
dnar na moci~ame \'Orm ing cn 
la ngsamc groei t ot uit ing 
l<om.' ' 

In 19-IJ in d ie dae tot d r. 
l\talan hom nog beywer h c t \'ir 
die \'Crbrek ing va n die Bri ts~ 

k on nd <s ic was die H .N.P.
op\'atti ng va n d ie parlement 
ietwat anders. T oe hct d r. 11alan 
d it in die volg.cndc woorde ver
oorded by gcl<:'entheid va n 'n 
tor·!>praak op Stc-llenbosch (25 
:IT <tart 19-!1 ) : 

I n·f, hc t t'l< gN'll h(':,waar dat 
tlit \\'1·~~··\'t't'~ word nie. Dit 
h1•ru., op per,.oonlike en 
~rot•pt•- ltt• l:tn~<· wat t<'t'n m e
lca:u· hot;,. 'n \Yt·illoop ont
-.t a a 11 OIHi t•r di!' b t•lange ten 
J;o -..tt• van dit·~<'ll<' wat minder 
"'"ric ~t• or~ani-.t•,•rd i;.. D:.t:tr 
~aan ' ' t' rior!' wat van di(;' 
g-roof,tt• ht·lang- i"- die voll>s
id<'<', tli<' gt•P;, vau sl.'lfopoffe
riul.!'. Dnar gaan V(·rlore die 
houdin~ wat vra : \\'at do!'n 
t'lt \' it· 111,\' vnllc, •·n ni1• wat 
\'!":1: \\'at tlot•n Ill,\' volk \'·r 
IllY nip:' 

l)jp o~--(' \l:lhr:ultl\\'ll~ -.ta:tn 
nol:' h~· <lit• -..tarulpunt \ '311 di<' 

.. Die dcmoluasie soos ons t-1 .:\ .l'. \au 1!111 t·n tl:tarom ~ien 

hom lwn of dil' B r its!' par- h,\ in d it• jna r l!ll!l no~: gt>e n 
lcmentere stelsel \\at on-.. ni (;' rNIE' om id-. tl' pr~· , " ' <lemo
mc·t <li t" tlc m okra-.i.• moc•t vcr- krati t>-.. \\a( a l.!'l jaar J;'C'I l' dt> ,.o 
"ar nil" is 'n l<arlk.tt•hl r be-.l i" ' <'~'" t' I'J> i-. '"' .:n karilca
\'a n dcmok rasil'. \\at llit hl'- 1 tuur , ·a n di<' ontl!'m ol;ra-,i<>" nic. 

,1 
SY 

.. EI 
onder u 
heid d<tt 
identit<'il 
BoC'r cj<>n 
giug wat 
te ~taan. 
lingt> in • 
ondt>r· or 
wat di<' I 

wakkcr t 

KulJ ic It> 
!,aamtr('k 

:\JONI 

D iP DPscn· 
ln<'t' is vir 
die hoogst•· 
I301'1'!'j(' llg- \\ 
ding I'll f 01 

dan rop tocg• 
jcoug-offisier 
bcsc·f d:u in· 
ons moont i 
g-ra.tq:: ~y n 
lew!'r lot d1< 
f N's. Offis: 
oral oor in rl 
cn in die I 
l{inders al h 
raal< oor <he· 
ling <'n dit 
dnt dic Boc•·· 
daa rto<' It•\\'<' 
vennoi: docn 
cerbnr <' rn l• 
la at gPsl<iccl. 
moct dtt~ n l 
docn om fon• 
e indc dit• nne 
del< wat ons 
£5 p<'r l<op s. 
die larrt r !'lt 
\'lln un iformi 

VERJI 
KE-

D ie \'Oigcn< 
r e nde die afg· 
Ons wens hul 

18 Ryk!c \\': 
burg, T' 

Susanna I· 
T v I 

J a n Pit"naf 
Anna P ier. 

19 An na Susa: 
fi <' fonlPil 

G e rtruidn 
wil, oor 

Henclrika ~ 
Clll'lsjan D 

20 Eliza beth 
h od <. 

'rh••o Bohlt 
M agda Fo 
:.'o1a rt ha L1 

dor p 
21 Ll'onic Lut 
23 Caspl·r \', 

J ncobu:; \' 
P .K. Lox· 

24 F:hznbt"th 1 
l<amas. 

25 H eswr If' 
drift 

:o\Ia r innna 
C harlf"nc C1 
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,BOEREJEUG MOET 
SY PLEK VOL ST AAN' 

,Ek wil veral een haie helangrike p unt 
onder u aandag bring, en dit is die n oodsaaklik
heid dat ons Boerejeug nou alles aanwen d om h ul 
identiteit te verkry. Daarmee bedoel ek dat ons 

B.j.-OFF/SIERE 
TREK SAAM 

Boerejeug erken m oet word deur vriend en vyand as ' n aparte Jeugbewe
ging wat op sy eie verdienste in staat is om sy plig in ons samelewing vol 
te staan , en vir sy lede daardie waarde h et wat hul en toesiastiese volge
linge in ons Boerejeug sal maak. Ons wil he dat die Boerejeug-gedagte 
onder ons jeug uitgehou word want dit is een van die kosbaarste skatte 
wat die 0.8. ons volk gegee het en dit is dus ons plig as Jeug om dit 
wakker te hou en altyd deu r te bou." Met hierdie woorde het Jeugkomdt. 
Kallie le Roux, namens Jeug-hoofkomdt. B. Pienaar, die Boerejeug-offisiers
saamtrek te Wellington verlede Woensdagaand geopen. 

1\IO:NUl\fENTLAER dit stel dat aile pogings aange: 
wend moet word om eenvormige 
drag te he. Boerejeug-offisiere 
moet dus probeer dat hul Boere
jeug stuk vir stuk hierdie goed 
aankoop, het spr. gese. 

ONLANGSE LAERS 

.,Die was vir my een van die 
aangenaamste ondervindings 
om te sien met welke selfver
troue en deeglikheid Boere
jeug-offisiere die inisiatief 
hier geneem het met die on
langse p!aaslike laers en wei 
die Iaers van Upington, Oudts
hoorn, Sutherland, Goudini en 
Ics bes Bellville. Aan elke 
offisier wat hicraan dec! ge
had het en aan elkc Boerc
jcug wat hierdie laers by.ge
woon het, my hartlike geluk
wense. 

is daar verversings bedien deur 
komdte. Lenie Roos, by wie se 
huis die saamtrek gehou was. 

Die byeenkoms was goed 
bygewoon en oftisiere van 
selfs so ver as Caledon was 
teenwoordig. 'n Telegram van 
die Jeugleier is voorgelees en 
bet as volg gelui: ,,My harte
like groete .en goeie wense 
aan offisiere vanaand". 
Weens onvermyde-like omstan-

dighede kon Jeughoofkomdt. 
Ben Pienaar nie teenwoordig 
wccs nie. Jeugkomdt. Kallie Ie 
Roux en Jeugkomdte. A. Cloete 
het egter sy plek gevul. 

In die nabye toekoms sal nog 
twee saamtrekke gereel word. 

Lees belangrike nuus in 
verband met ons UNI
F ORl\1 in volgende week 
se uitgaw.e. 

Posbus 1411, 
KAAPSTAD. 

25 Mei 1949. 
Beste Boerejeug-Maats, 

Baie dankie vir die briefies 
van hierdie week. Dit is nou 
wei maar min, maar ons is da
rem bly dat die maats ons nog 
nie vergeet het nie. 

Ons is baie jammer dat ons 
nie die grapples verlede week 

Boerejeug Het 
Geesve rwante 
In Nede rl an d 

Dit is vir ons aangenaam om 
weer te ka n aankondig da t daar 
in Holla~ 'n J eugbeweging is 
wat gegrondves is op dieselfde 
gedagtes as ons - aangepas by 
bulle e ie omstandigbede, t radi
sies, ens. Hierdie J eugbeweging 
bet met die Boerejeug geskakel. 
Indien daar van ons Offislere 
is wat graag met lede van bier
die jeug-organisasie wil korres
pondeer, moet bulle asseblief 
onmiddellik met Boerejeug-hoof
k wartier, P osbus 1059, Pretoria, 
in verbinding tree . 

Grappies 
Jan: As ek die aand laat tuis

kom word my vrou altyd h:sto
ries. 

Gert: Jy bedoel seker histeries 
Jan: Nee, man, histories: Sy 

grawe altyd in my verlede. 

(Ingestuur deur: Sarah Kleyn). 

• • • 
Een aa nd kom twee mans van 

die kantien af . Hulle sien die 
maan en Piet se: .,Kyk daar is 
die maan. 

Jan: Nee d is die son. 
'n Vreemdeling kom verby en 

hulle vra hom: Meneer wat sit 
daarbo? 

Vreerlldeling: Vriende, ek is 
maar self onbekend met hicrdie 
dee!. 

(lngestuur deur: Martha 
Barnard). 

Die Desember 1949 Monument
laer is vir ons in hierdie jaar 
die hoogste toppunt van ons 
Boerejeug-werk. AI ons opJe:
ding en fondsinsameling word 
daarop toegespits en aile Boe·re
jeug-offisiere en Boerejeug moet 
besef dat indien dit enigsins vir 
ons moontlik is, die Boerejeug 
graag sy nederige bydrae wil 
!ewer tot die sukses va.n hierdie 
fees. Offisiere moet besef dat 
oral oor in die land, in die skool 
en in die huise sal ouers en 
kinders al hoe meer opgewonde 
raak oor die monumentsonthul
ling en dit is nie meer as reg 
dat die Boerejeug ook sy bydrae 
daartoe !ewer nie, en alles in sy 
vermoe doen om die fees op 'n 
eerbare en lofwaardige wysc te 
laat geskicd. Boerejeug-offisiere 
moet dus alles in hul vermoee 
doen om fondse in te same! ten
einde die nodige onkoste te kan 
dek wat ons voorlopig maar op 
£5 per kop sal skat. Saam met 
die laertrek hang die kwessic 
van uniformiteit. Weer wil ons 

.,Per stuk van sake is dit u 
plcsier en u voordeel en daar
om kan u u self gelukwens. 
Spesiaal 'n woordjie van dank 
aan mej. Lenie Roos vir die 
heldhaftige wyse waarop sy in 
die bresse getree het vir ons by 
Oudtshoorn. 'n Verdcre woord
jie van gelukwcnsc aan ons 
vliegende Boerejeug-offisicre 
jeugkomdt. C. le ftoux wat die 
wereld gcskeur het van Kaap 
~ot diep in die Karoo." 

AAN ALLE LESERS 

VERJAARDAG
KETTING SAl\IEWERKING 

Baie Belangrik 
Ons wil graag vir e lke persoon, kind of volwassene, 

wat in hierdie blad, DIE BOE REJEUG, belangstel en 'n 
gere.elde Ieser daarvan is , vra om m eegaande vormpie dade
lik in te vul en aa n ons terug te s tuur. Ons neem hierdie 
stap in ons lesers se voordee l, die r ede waarom bulle late r 
sal uitvind. 

geplaas het nie. Ongelukkig het 
ons nie genoeg ruimte daarvoor 
gehad nie. Ons probeer egter 
om dit hierdie week in te kry. 

COENIE TH ERON, S.A. 
Spoorwee, Koffiefontein, het 
weer aan ons geskryf. Hy skryf 
so 'n mooi briefie dat ons dit 
plaas net soos hy dit geskryf 
het : .,Ek was so bly toe ek my 
briefie sien. Juffrou het dit ook 
gelees, toe se sy ek moet baie 
gou weer vir u skryf en se, dat 
sy se, sy het 'n spog-seun In 
haar klas. Ek het tweede prys 
gekry vir my tekening op die 
tentoonstelling." (Bale geluk 
Coenie, ons hoop dat dit volgen
de keer 'n eerste prys gaan wees. 
Skryf gerus weer, maat.-Red.) 

H ANNIE FERREffiA van 
ROOIDAM, OPKOMST, P.K. 
TWEERIVIER skryf dat sy 'n 
Boerejeug-dogter is en graag 
met ander Boerejeug-dogters 
wil korrespondeer. Sy Is u 
jaar oud en verjaar op 25 
Januarie. (Laat ons weer van 
jou hoor Hannie.- Red.) 

Jeugkommandant HITGE van 
OUDTSHOORN skryf dat 
Oudtshoorn se Boerejeug nou 
aan die brand is. Hy stuur ook 
'n Iys van name in vir die ver
jaardag-ketting. <Ongelukkig 
het hy nie die adresse bygevoeg 
nie. Ons sal bly wees om d it so 
gou as moontlik te ontvang daar 
ons die verjaardag-kaartjies 
moet uitstuur.-Red.) 

Ons wil net graag maats se 
aandag V<<Stig op die vormpie 
wat nou in DIE BOEREJEUG 
verskyn. Vul dit in, dit is bale 
belangrik. 

Boerejeug-groete, 
BOEREJEUG-REDAKSIE. 

Boerejeug
Nuus 

OUDTSHOORN 

Op Saterdagaand, 14 Mei, het 
die Boerejeug-Veldkornetskap 
van Oudtshoorn-Wes 'n bale 
aangename Pannekoekaand ge
hou. Dit was bemoedigend om 
te bemerk dat die belangstelling 
van die ouers meer en meer toe
neem. Bale Ooms en Tannies 
het dan ook kom kyk hoe die 
jongspan baljaar. 

Elkeen het sy of haar bes ge
doen om so vee! as moontlik 
van die heerlike pannekoek te 
bekom, en 'n pot soep waarvoor 
een van die tannies gesorg het. 

Die liedjie .,My hoed die }let 
drie rante", het natuurlik die 
meeste pret verskaf. Die aan
gename aand was waarlik 'n 
groot sukses. 'n Mooi somme
tjie is ingesamel by wyse van 
'n kollekte. Die volgende maats het gedu

rende die afgelope week verjaar. 
Ons wens hulle van harte geluk. 

\\lEI 

Spr. wil graag van die ge
leentheid gebruik maak om sy 
innige dank en diepe waardering 
te getuig vir die Jieflikc same
werking en ,gees van kameraad
skap wat hy van die offisierc 
geniet. Dit is wonderlik as 'n 
mens moet bescf dat die werk 
wat gedoen word nie voor be
taal kan word nie en dat vrywil
lige diens wat deur Jiefde gegec 
is, bo enige ander diens uitstaan. 
En dit is met hierdie drang wat 
die Boerejcug besiel is, dat die 
O.B.-gedagte uiteindelik in ons 
vaderland sal seevier. 

As daar m eer a s een Ieser 
vir so 'n huisges in genoeg. 

(Berig deur Veldknt. A. J. 
in 'n huis is, is .een vorm Fourie en Veldknte. M. Rade

meycr), 

18 Rykie Wassenaar, Middel
burg, Tvl. 

Susanna Kilian, Middelburg. 
Tv!. 

Jan Pienaar, dist. Ceres. 
Anna Pienaar, dist. Ceres. 

19 Anna Susanna Herholdt, Kof
fiefontein. 

Gertruida Roets, Pos Moed
wil, oor Rustenburg. 

Hendrika Smit, Stellenbosch. 
Chrisjan Dempers, Hugcnoot. 

20 Elizabeth Eloff, -P.K. Bos-
hoek. 

Theo Bohlmann, Paarl. 
Magda Fourie, Oudtshoorn. 
Martha Landman, Humans-

dorp. 
21 Leonie Lutter, Paarl. 
23 Casper v. Wyk, Paarl. 

Jacobus v. d. Westhuizen, 
P.K. Loxton. 

24 Elizabeth Rossouw, oor Ka
kamas. 

25 Hester le Roux, Buurmans
drift. 

Marianna Nel, Paarl. 
Charlene Cilliers, Wellington. 

DIE BOE REJ EUG 

Komdt. Le Roux het gese dat 
die Boerejcug-redaksic angstig 
is om nuus tc ontvang want d'e 
Boerejeug sal dit self graa,g w'J 
lees en dit betekcn propagarda 
vir ons Bocrejeug by die lesers 
van Die O.B. Ons beskou d't 
dus as die plig van clke offisier 
dat hy dit op hom of haar ne€m 
om te sorg dat een of ander 
van sy Boerejeug as korrespon
dent dicn vir die Boerejcug
bylaag. 

Nadat ander punte op die 
agenda onder bcsprcking was, 

Stuur da delik die vormpie, anders gaan 
s pyt wees dat j y dit nie gedoen bet nie. 

AAN: 

Die Reda kteur, 

, DIE BOE REJEUG," 

Posbus 1411, Kaapstad. 

j y dalk late r 

E k is 'n gereelde Ieser van ons blad, DIE BOERE

JEUG, en sal bly wees as 'u my naam vir r ekord-doeleindes 

op u r egiste r plaas. 

VAN .............................................................. . 

VOORN Al\IE ............................. . ........... . ......... . 

ADR E S ................ .. ................ . . .. ..................... . 

········ ·········································· ·········· 
Ouderdom ................. . Dat um ....................... . 

E k is lid van die Boerejeu g - JA/ NEE 

'n Oop k oevert m et 'n }d .-seel sal genoeg wees. 

TIERVLE I (Kaapse Skier
eiland) 

Verlede Vrydagaand het ons 
weer die geleentheid gehad om 
'n baie gesellige huis-funksie op 
Tiervlei by te woon. Jeugveld
kornette Rina Kilian hct die 
Boerejeuglede en vriende by 
haar huis onthaal. 

Die jongspan het gou d ie ouer 
geslag verdryf toe hulle begh 
speletjies speel. Mnr. Harris 
wou hom egter nie laat wys
maak dat hy oud is nie en het 
eenvoudig verseg om te loop. 
Ons het hom dan ook deeglik 
laat ,kuikens kosgee". Nadat 
Jannie vir ons bangemaak het 
en Dan hom bloedrooi gebl0011 
het toe hy 'n klopsoen van een 
van die seuns <Pans was die 
scun.-Red.) ontvang het, is die 
klompie uitmekaar. AI singend 
en laggend is ons die sandstraat 
af stasie-toe. . 

(Berig deur Pans Taljaard). 
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lEWERS 'N MISVERSTAND MOONTLIKE 
AS IMPERIALIS SAAM GEVOL.GE 

MET REPUBLIKEIN JUIG 
l\let die woord Republiek word daar in d ie jongste tyd niter

mate gegoel. Aan stoere republikeine word vanaf openbare v«:rhoc vertel 
dat Suid-Afrika ,,NOU di~ volste reg verkry het" om 'n r epubbek te word, 
en dat on8 dam·die repnhliek gaan kry op die bestemde uur. Dan word 
daar bande geklnp vir wat so ewe in Louden ,bereik" is. 

Die mense wat ~o hnnde klap oor ons ,nuwe vryheid" word aan
vanklik so bclndr uk met frases van ,volkome vryheid," ,volste reg,' ens., 
dat bulle nie meer ·die gif in die angel gewaar nie - die gif naamlik dat ons 
van voorneme is om ,in enige omstandigbeid" binne die Britse Statebond te 
bly ,al word ons 'n repuhliek". 

Die blote felt dat die Britle 
pers, die Britse regering en im
perialiste soos Churchill tesame 
met die Sap-pers in Suid-Atrika 
nog harder juig a'! clie feesge
note verlede \'r::nlng in die 
Kaapstacbe '!tadsaal, behoort 
tog 'ir elke denkende persoon 
'n aanduiding te wet's dat daar 
'n baie groot misvt>rstand l'rens 
m ot>t wees. A'! twet' v~·an<le nl
bei juig oor die berig van 'n 
oorwinning, as twee voetbal
spanne albei juig oor 'n drie wat 
gedruk is, dan wt>et t>lkc- kenner 
van oorlog of van voetbal dat 
een van die twee onder 'n mis
verstand verkeer, en dat etn 
bedroe daar gaan uitltom. 

Die vraag is wie- is in hier
die geval bedrieg - die Britse 
imperialiste waaronder sulkc 
geharde voorstunders soos 
Winston Churchill, of die r e
publikeine in Suid-Atrilm wat 
sedert 1906 nog telkens be
droe daaruit gekom bet? 

ENIGE VERANDERING? 

As ons nou onthou dat nasio
nale Suid-Afrika sedert 19315 een 
stryk deur verneem bet dat 
Suid-Afrika nie vry is nie en 
dat die oplossing van al ons 
vraagstukke - ,ook die vraag
stuk van volkseenheid'' - at
hang van 'n republlek ,afgt'skei 
van die Bribie Kroon EN RYK", 

dan moet daar in Londen 'n bale 
radikale verandering plaasge
vind het sowel in die Statebond 
se samestelling as in die impc
rialistiese gees om 'n gejubel 
nan nasionale kant oor ,vol
kome vryheid" te regverdig. 

Het daar so 'n radikale ver
andering plaasgevind in die kon
stitusle van die Britse State
bond soos geformuleer deur die 
Statuut van Westminster? Het 
laar so 'n verandering plaasge
vind in die imperialistiese hart 
van Churchill en die Britse 
pers? 

NIKS NUUTS 

Op die eerste vraag is die ant
woord ondubbelsinnig ,nee!" 
Selfs dr. l\lulan bet in sy verslag 
ann die volksraad erken dat 
daar geen NUWE WETGE
WING no<lig is vir die nuwe 
era wat aangebreek bet nie. Met 
under woorde daar is maar net 
'n vertolking gegee aan die 
Statuut van \Vestminster wat 
nog maar altyd in daarclie wet 
beliggaam was, en vir clie uit
voering waarvan dr. Malan en 
s~· republikeinse volgelinge tot 
kort gelede geagiteer bet. Dit 
is nog dieselfde wet, clieselfde 
,Hyheid" wat gent. Hertzo&" be
werkstellig bet in clie twintiger 
jure. Genl. Hertzog het op 
grond van sy verkrege regte 

sedert 1927 volgehou dat die 
Unie die volste reg het om AF 
TE SKEI van die Britse RYK 
en om neutraal te bly in enige 
oorlog - S009 Ierland trouens 
reeds klaar gedoen het voor die 
Londense konferensie. In Lon
den is niks meer of nuuts , ·er
kry nie, slegs 'n herbevestiging 
van genJ. He rtzog se standpqnt. 
En as dr. lUalan nan sy ,·olge
Jinge beduie dat die Unie , Yan
dag, na clie I.ondense konferen
s ie" die reg het om neutraal te 
bly, die reg bet om ult die Sta
te bond te tree, dan weet elkeen 
dat hy maar net genJ. H ertzog 
se verkrege reg opnuut beklem
toon; e n as sy toehoorders born 
toesing e n buldig vir hlerdie 
.,nuwe reg", dan Julg bulle 
twintig jaar te laat e n huldig 
bulle die verkeer'de persoon. 

Die cintlike nuwe ding wat in 
Londen bercik is, is dat die 
Brittc tcvrcde gestel Is dat Suid
Afrika ,In a ile omstandighede 
binne die Brltse Statebond wil 
bly - sclfs al word hy 'n repu
bliek - solank daar geen in
breuk op sy regte gemaak word 
nie." Dit is ' n heeltemal nuwe 
11tandpunt aan rt>publikeifll!e 
kan t. Die republikeine van de 
verlede het as ideaal gehad alge
hele afskeiding van die Britse 
Ryk, 9009 dr. Malan dit ten dui
delikste gestel het in 9Y mosie 
voor die parlement in 1942, en 
soo9 Ierland die pad getoon het. 
As republikeine vandag juig, 
kan hulle aileen juig oor die 
versekerlng dat Suld-Afrika nie 
uit die Britse Ryk WIL stap nie. 

<Vervolg van bls. 1 kol. 5) 
die herskepte JL.~.P. wat clie 
nuwe draer van die Britse kon
nek.'iie geword bet. 

Hoewel d:e reperkussies van 
dr. Malan se na-Londense beleid 
op die Britsgesinde partywese 
in ons land voor die handliggend 
is, is dit nie soseer die geval ten 
aansien van die nasionaalgesin
de partywese nie. 

AFRIKANERPARTY 

In die ee1 ste instansie kan die 
vraag: Waar staan die Afrika
nerparty? nie so maklik beant
woord word nie, omdat min. 
Havenga hom beelwat minder 
duidelik as dr. Malan uitgelaat 
het. Min. Havenga het herhaal 
wat hy en dr. Malan voor die 
Algemene Verkiesing beloof het, 
aan die Engelsspre-kendes, nl. 
dat 'n H .N.P.-A.P.-regering nie 
die republiek as 'n kwess·e van 
praktiese politick gaan beskou 
nie. :\lin. HaYenga het egter 
nie gese of hy saamstem met dr. 
l\falan dat laasgenoemde 'n 
,nuwe" Statebond in Londt>n 
help skep bet nie; by bet ook 
nie gese of die , nuwe" State
bond vir hom net so a.anneem
lik is soos vir dr. 1\falan, wat 
nou glad n·e meer daaru·t wil 
tree nie; by het ook nie g se of 
by net soos dr. ~lalan clie ideaal 
van 'n Afrikanerrepubliek ver
werp vir die kompromis van 'n 
Britse republiek nle. In die lig 
van wat dr. Malan gese het in 
die Volksraad word die dinge 
wat min. Havenga nie gese bet 
nie bale belangrik. Indien min. 
Havenga van dr. Malan verskil 
oor die sogenaamde ,nuwe Sta
tebond" en ook oor die ,.rcpu
bliek binne die Statebond'' dan 
mocl die Afrikanerparty nog 
gereken word onder die nasio
naalgesinde partye. Maar wat 
dan van die bondgenootskap 
met die Britsgesinde H.N.P.? 

REPGBLIKEL~SE PARTY 

I n d'e tweede instansie ont
staan die t:ertinente vraa5: I s 
dit nie tyd dat daar 'n Republi
kein.se Party in Suitl-Atrika ge
stig word nie? Het die tyd nie 
aangebreck om duidelik te ver-

klaar dat in Suid-Afrika nasio
nalisme en republikanisme een 
en dieselfde ding is nie? En 
moet daar nie onomwonde ~~ 
word dat republikanisme clie 
anker van nasionalisme is ole 
en <lat nasionalisme sonder re
publikanillme a lte makllk deur 
die s trome van Britsisme mee
gesleur word nle? Is die ge
skiedenis van die Suld-Afrlkaan
se Party; van die Naslonale 
Party; en van die ,Gesulwerde" 
Nasionalc Party dan nie bewys 
hiervan nie? Ek glo dat Afri
kanerisme--di<' teen11telling van 
Brit!!isme - a ileen behoue kan 
bly binne die raamwerk van 'n 
uitgesproke republikeinse party, 
bond of beweging. En ek glo 
dat sodanige organisasie nou 
gestig gaan word. Eg glo nie
m , nd kan die stigtlng daatvan 
verhoed nie. En ek glo dat so
danige organlsasle die Afrika
nervolk gaan lei op die laaste 
skof van sy vryheidspad. 

DIE OORSPRONG 

Die derde vraag: Waar moet 
sodanige organisasie sy oor
sprong he? beantwoord homself, 
nl. in die Ossewabrandwag. Dit 
is die historic9e taak van d le 
Ossewabrandwag om vir die 
Afrikanerrepubliek te stry. Daar 
i'l geen ontvlugting van hierclie 
stryd nie - dlt moet eenvoudlg 
volstry word. En indlen die 
Ossewabrandwag ho~self om
vattendcr moet uitbou om die 
nuwe- republlkclnse stryd te kan 
vocr op a! die tcrreine waar die 
stryd hccn mag lei, dan sal so
danige uitbouing cenvoudig 
moet plaasvind. Dit is onver
mydelik. 

Ek kom dus tot die gevolg
trekking dat dr. Malan se om
meswaai in Londen noodwendig 
reperkussies gaan he in die Os
sewabrandwa,g. Indien die Afri
kanerparty onbevreesd en on
dubbelsinnig gaan uitstaan as 
die laaste oorblywende nasio
naalgesinde polltleke party gaan 
die reperkussies vir die Ossewa
brandwag onbcduidend wees. 
Maar as dit nie die geval is n·e 
kan die reperkussies van diep
gaandc aard wees. 

Het Beslag · Gele 
Gees 

Statebond 
op 

(V ervolg van bladsy 1 kol. 4 > 
nie eens die belangrikste band 
wat die Statebond nunmekanr 

betrekking tot een saak met 
mekaar ooreen en dit is dat as 
dit vir ons moontlik gemaak 
word <lat daar geen beperkings 
gcle word op ons vrybeid nie, 
as ons selfbeskikkingsreg nie 
aangetas wor<l nie, ons dan in 
die Statebond wit bly. • • . ." 

Wat nuut Is sedert die Londen
se konferensie is dat republika
nlsme nie meer AFSKEIDING 
beteken soos voorheen nie, maar 
HANDHA WING van die BRIT
SE KONNEKSIE. Wat nuut is 
is dat 'n nasionale Eerstc Minis-

WET TEEN GEMENGDE 
HUWELIKE 

bou n ie. 
,Daar is nie net een band 

(die band van die koningskap, 
van ,common allegiance'> wat 
die Statebond aanmckanr hou 
nie. Daar is andcr bande ook, 
die wat ek hier genoem bet so
ewe, sterker bandc as die band 
van koningskap, en ek dink 
hierdie verloop van sake het dit 
op die duidelikste bewys. 

EJIPIRE STEUKER 

,Ek wil net hiermee afsluit: 
\Vat bier gedoen is, is nie ge
doen tot verbreking Yan die 
Statebond nie. Wat gedoen is, 
is gedoen tot opbouing van die 
Stateboml, tot bchoud van die 
Statebond in I>Y eenh<•i<l en in 
sy mag, en die indruk wut <lie 
wereld sou gekry hrt en onge
twyfelt1 sou g€'kry bet, i!l nou 
verwyder, nuamlik <lat die 
Statebond bl'sig i!! om te ver
brokkel. Die eenheid vun die 
Statebond en <laarmee "Y kr.:g 
en mag in die wereld, i.., bt•hou 
geword e n rk wil sl! i'l wr11terk 
geword .. " 

Voortgaande het dr. Malan 
verklaar: ,Daar is sommige wnt 
republikeine is, daar is som
mige ander wat in die behoud 
van die bande van die Kroon 
glo. maar ek het die vrymoedig
heid om te sc dat daardie kant 
van die Raad en hierdie kant 
van die Raad, dat aile sckslt>s 
hier in Suid-Afrika, kom met 

,ENIGE OMSTANDIGHEDE" 

,. • . . En op een punt ,·oel 
ons nou eens en staan ons by
mek:lar, en clit is dat ons graag 
by die Statebond onder enige 
omstandighede wil bly, om 
redes wat ek genoem bet. Ek 
hoop dus dat waar die \'erkla
ring van die konferensie ont
vang geword is met akklam:tsie 
in Engeland, selts ook deur die 
Konserwntiewe Party, selfs ook 
<leur mnr. Churchill wat jy mis
kitn sou verwag bet om as Ieier 
v::n die opposisie daar nadelige 
kritiek uit te oefen, wat hy n ie 
gedoen het nie - inteendeel by 
het sy ondersteuuing van harte 
gC'gee aan hierdie verklaring -
wuar dit met akklamasie sover 
us ons kau oordeel, ontvang is, 
cleur ander Iande van die State
bond, met hier e n d _ar 'n uit
sondering, daar hoop ek dat 
clieselfde ook van Suid-Afrika 
gl'se kan word, en dat dit as 'n 
belangrike verklaring beskou sal 
word om clie Statebond as 
mag<;falrtor in die wereld te bly 
behou ••.•• " 

U.EES OOK ONS HOOF
ARTIKEL) 

ter tcvrcdcnhcid uitspreek oor \Vetgewing wat bedoel is om 
die felt dat IndH!, al word hy 'n gemengde huwelike te verbied I'! 
republlek, nog sy konstitusle die afgelope week druk in d 'e 
skoei op Britse lees <Die Burg- voll(sraad bespreek. 
ger 12 Mei), t erwyl rtpublikeine Die Minister ,·an Binnelan<lse 
van die , ·erlede - ook dr. : Sake het verklaar dat die wet 
Malan wou breek met aUes wat ten doel het om rassesuiwerheid 
op Britse en , , ·reemde lees ge- · te bewaar en ook aangekondig 
skoei is", e n daarom .,geen be- dat die l\finister ,an Justi!lie 'n 
swaar gehad bet dat die Britse 
parlernentere stelllt'l weggeveeg 
word nie". (Dr. 1\lalan op Stel
lenbosch 19U). 

Die O.B. juig nie, omdat hy 
besef dat waaroor die mense 
nou juig, 'n terugwaarhe s tap 
is op die verkrege regte van 
genl. Hertzog, wat dit moontlik 
gemaak het om 'n republiek 
buite die Statebond te kry. 
~faur die imperialiste juig om

dat bulle beset dat die Empire 
deur die Londenf>l' konferensie 
gered is - soos dr. Malan se-lf 
erken wanneer hy sl' dat die 
, indruk van ineenstorting nou 
uitgcwi~> is" (l}ie Burger 12 !\-lei) 
e n dat die Britse ltyk al'i mags
faktor sal 'oortb€'stan n. 

Die lmperialiste juig omdat 
'n nasionale Ieier nou verheug 
voel as die Indicrs hulself opsaal 
met 'n ,konstitusie op Britse 
lees geskoei" - en clit dus ook 
vir Suid-Afrika bcoog - wan
neer die Cape Times aan sy 
Iesers sc dat die wcse van die 
Statebond se konnek9ic is ,'n 
gtmeenskaplil<€' nnn,·aarding 

tVervolg in volgcnde kolom> 

tVervolg van vorige kolom> 
\'an Yrye parlementere instel
lings". 

Die imperialiste juig omdat 
hulle nuwe Afrikaners vir die 
Empire ,,gered'' het soos hulle 
'n Botha en Smuts daarvoor ge
red het met formulcs van ,self
bestuur" en ,verhoogde status." 

E n as tlie imperialiste juig, 
dan is daar geen rede vir repu
blikeine om ook te juig nie. Er 
as hulle dit wei doen, dan ver
kcer hulle onder 'n tragiese 
misvcrstand. Empire-man en 
republikein kan tog ni€' tesame 
juig, veral nie laasgenoemde as 
daar geen groter vryhtid as di~ 
van 1927 gekom het nie - us 
die.Statuut van \Vestminsttr nie 
vernncler hoef te word nie! 

l\Iaar republikeine kan \\el 
trenr wanneer men'ie wat \oor
he€'n onten-ede was met dit> 
Britse konneks ie en met 'n re
publiek binne clie Empire, nou 
n~rklaar dat bulle hierdie dinJ:"E' 
a ... ideaal aamaar . • 

wetsontwerp sal indien wat die 
wet sal nanvul sodat dit buite
eglt>like geslag~;omgang tussen 
blankes en nie-blankes sal belet. 

Die wetsontwerp bepaal onder 
mrer dat 'n huwelik tussen 'n 
blanke en 'n nie-blanke nie vol
trck kan word nie en as dit 
wei gcdoen word, sal dit nietig 
verklaar word. As 'n huweliks
beampte wetens 'n huwelik tus
sen 'n blanke en nie-blanke vol
trek, stel hy hom bloot aan 'n 
boete van £50. 

As iemand wat wit trou we
tens 'n verkeerde verklaring af
le oor sy afkoms, maak hy hom 
skuldig aan meineed. As iemand 
se voorkoms sodanig is dat by 
as 'n blanke of nie-blanke deur
gaan, word hy as sodanig geag. 

Volgens die wetsontwerp word 
die onus op die huweliksbeampte 
gewerp om to beslls of die men
se wei blank is of nie. Hierdie 
bepaling is oop vir kritiek om
dati die mcnsc slogs aan hul 
voorkoms geoordeel moet word. 
Die wet omskryf ook nie wat 'n 
kleurling is nie. Die Naturelle
wet van 1936 i<; in die opsig 
bale duideliker omllat dlt na die 
grootouers ,·crwys by die vas
.,tl'lling ,·an naturell~ap. 

I .. DIE O.B." wort! se<truk dwr Pro 
•;cciesla·Drukkery ~perk. Stellm
bo:Jch. vir dl~ d~naano en UJtcew•re: 
YOORSLA.G (Etlma. ) B•pork, GToote 
K•rkgebou 703. PoabWI 1411, 
Kerkpleln, Kaapatad , 
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