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n die Os op 
Jn 'n vcrklaring oor Suld-Afri!<a se dee1name aan d ie te Die Britte in Belgie 

wagtc oorlog teen Rus land oppcr mnr. J. A . S mi th sekere 
bcdenking e en doen h y 'n pa:w wcnk e aan die ha nd waarva n Ek vcrnccm dat die nuutstc 
e lke Afrika'ner kennis behoor t te n eem en n ic minste van beleid wat die Engelse tcenoor 

I l · ·R D die Belgiesc volk gevolg het gc-a ma me ons , .egering . cclname aan ' n werc ldoorlo2: is 'n 
~ wcldigc berocring in daardie 

baic ernstige saak en d i t ve rg die grondigstc oorweg ing land ve roorsaak het. Gemoedere 
voordat jong seuns sommer na die slagveld gcstuur kan loop g lo ba ic hoog en die span
word. In die verledc hct ons nog voor el k Yan die t wee ning laai op. Daar is duiscndc 
wcr eldoor loe 'n nasionale opposisie in die P a rlcment gehad Beige wat g lo dat Brittanjc die 
wat ten sterl<ste beswaa r gemaak h et teen dcelnamc aan vcrnaamstc vyand van hul land 
bu i~elanclse oor loc. Vand?-g is die ?pposisic ' n parly van wi e 1 en hul votk is. . 
gese IS dat sy belangstc llmg nog attyd meer in die buit eland In ons nuusblaate word hoc
was as jn Suid-Afrika . Uit die aa rd van d ie saak kan h y genaamd nil<s vermeld van die 
dus nie bedenkinge opper teen 'n buitelandse oorlog sbe leid omus - en die oorsakc daar
nie . En d it is miskien maar goed dat dit so is, wan t daardeur va n - wat Brittanje besig is 
kry ons nou ·n mcer verantwoordelike en welwillende k ri tiek om in h ierdic dec! van Europa 

te vcrwek nic. Trouens, el~ 
op ·n so.ak wat so ernslig is dat niemand dit vir p ropaganda- nccm aan dat die mecstc Afr i-
docleindes mag uitbui t h ie . kancrs _ burgers van Sy Edt-

Die indruk wnt mens kry is dat die Rcgedng sonder sc Majcsteit se Suid-Afrikaan
m ee r aangeneem het dat d ie volk as g cbecl len gunste van 
'n oorlog , teen die komm unisme'' is. DiL m ag so w ees , maar 
di t m ag ook nie so wees nie. Van dicscl(de ve rond erstelling 
is u itgegaan t en opsigte van Kor ea en tog is daar h eelwat 
bcdcnkinge in die pcrs ni tgespreek dcur mense wat volbloed
ondersteuners vnn d ie Regering is. Ons meen clus to~ <la t 
dit m eer in oorecn~tzmming met tHe t radisione le sta:-~<lpnnt 
van n asiona le Suid-Afdka en in belang qm die Re~eri ng 
self sou gcwecs h et a!' d ie Regerin~ t!ie volk eer~ op d ie een 
or ander wysc l~era;u!p leeg het voonlat hy swar e ,·erpligtin ~e 
aanvaar l1et . .Oi t wa.s .iuis die groot verwyt teen genl. Smu t~ 
dat h y nie 'n mandaat ; •an d ie volli jn W39 geh ad lwt nie. 

Maar laat ons aannecm dal 'n oorwege·nde deel van d ie 
volk tog ten gunste van 'n Yerdedigi ngsoorlog teen P,ussiese 
aggressie is. dan oog bly die belnn1!1"ike naag oor d ie aard 
en mate n m Suid-A:frika se deelna me. Sal die m eerdcrheid 
van d ie volk daarmee g ediend wces dat troepe na die :\iidde
Ooste ver buite die A frikaansc vaste!and g estuur wor d? 
W a s d ie bcleid van ons R egeting nie tot onmiddellik na sy 
bewindsaanvaarding nog ·dat ons ons mannckr ag r eservec r 
vir binnelandse beveilig ing ni c ? Suid-Afri!;:a. lmn m a ar 
hoogsteus 'n twee of drie <livis ics op d ie been h l'in g teenoor 
d ie honder de nm <lie grotcr moontlhede. liiragtcns ons 
t ra llis ionele bele id sal hierdie vegtcnde d ivis ic:; n ot u it 
b lanl,es bestaan. As hulle nou in die .!H.idde·Ooste o [ "Qi]uropa 
- want d ie gesliieden is het g;eleer dat f ron te steeds ver der 
hewceg - ingewerp moet word as speerpun te of selfs m aar 
op gclylu~ voe t met Amcril;;aanse Kegors, dan bctek en Iml 
uitdunning vir <lie bianl•edom in Afrika 'n ontsaglil;; g r oter 
Yerlie~ as wa.t t ien voudig groter A merikaanse ,·erliese vir 
daar die lan d mag bctel,en. Mn (l it stem on s t ot ~~·oot bcsorg d
llei d dat u it \ "t.'ashington berig word dat Suid -Afrilm voor l<eur 
genict by die lewer ing ,•an w apcm; omdat hy naa.ste aan die 
1\lidde-Ooste is en dus eer:,te met tenk s en vlic~tuic op d ie 
oorlo~stoneel kan wees. 

\ \'A TTER r-."lJT ·? 

Ons ldein b evoll>ing lmn n ie bek osti;; dat ~:r h and jievol 
blanlw t r oepe die spccqmn t t een ' n Russicse a aoslag m oet 
vo rm uie . W a t sa.l dit ons baat om die R.usse in Tur liye t e 
h elp verslaan - met hulp wat in v crhoudinr; tot die VVcster se 
totale pog ing tog maar onbeduidend is - m a a r ol! S verloor 
ons blanke C\'rewig binne ons eie vader land? 

En na di t alles bly die uiters belangrike vraag : Sa l 
S uid-Afrika na 'n geslaagde oorlog l<an staat maak op die 
blo te erken t .lilthcid van ilie g•·ootmoondhcde om en s blankc 
scggen slm,p in Suid-Afi'il•a te aanYaa;· s onder libe ralistiese 
inmenging s oos tans in d ie V .V .O. gesl<ied? S uid-A.frika h el 
onder genl. Smu ts ook sy , plig gedoen" e·n hy het heelwat 
!of ontvang vir sy ::wndcel in d ie Twecdc \Vereldoor log, m aar 
ten spyte daarvan staan hy nog steeds in die beskuldig ings
bank van d ie oorwinnende moondhede in d ie V .V .O. Bewys 
dit nie dat ' n ldein land_iie VOO.IRAF sy re~te moet ver sel<e r 
Yoorda t by hom in g root h~nde se sal\C bcm oei nie? 

VE JR.DWYN !N ROOR 

se Koninkryk - niks weet va n 
wat Britlanje in Belgic aange
vang hct nic. 

Maar Britta njc se optrcde in 
Belg ic raal<, in d ie ecrstc in
stansie, duisendc V 1 a a m s e 
boc re famil ies - boermen.sc wat, 
net soos d ie Afrikaners. aan die 
Dietsc vo!kefamilie bchoort en 
dit is derhalwe gocd dat Afr i
l<aners sal weet hoc die E ngelse 
h ierdic stamgcnote behandel. 

Ek sal ver tel. 

Die B esetting van die 
Kempen 

In d ie noord c vnn Belg ic. aan 
di e suid-g rcns vnn Holla nd, en 
effens oos vnn die g root hawe
stad, Antwcrpcn, strek 'n lancl
bougebied ui t wat bekcnd is as 
die Kempen. Die mcnsc praat 
daar van die Kempen net soos 
ons sal p raat van die Boland of 
van die Swartland of van d ie 
Boesmanland. 

Wat nou gebeur het is dat die 
E ngclse m et verlof van die Bcl
g iese rcgcring, besig is om die 
Kempen te beset en om mili
tere opslagplcl<ke daar in te rig. 
Soos die Engclse die gebied be
set moct die Vlaamse boerc 
padgee. Op hierdie wyse is 
reeds mec.r as 'n duisend boere 
en hullc gcsinnc van hul grond 
verjaag en namat e die besetting 
u itgebrci word sa l nog mcer 
moct padgee. 

Die boerc wa t van hul grond 
vcrdryf word is vanselfsprcl<cnd 
verbittcrd. H ul ontevredenhcid 
word vcrergcr deurdat gecn ge
skiktc heenkome vir b ulle ge
bicd word nic. Ek sal een van 
d ie boere self aan d ie woord laat 
om hul saak te stel. 

Bowendicn het die Bri tse be
setting ve rreikende poli tieke im
plil{asics en hieroor sal clc die 
uitgcsprokc V!aams-nas iona lis
tiesc standpunt aanhaal. 

Boer·e moet hul Plase 
verlaat 

Ek !ant ' n Kempicsc boer aan 
d ie woord. Hy stcl homself 
soos volg bekend.: 

,.Ek is nie 'n jocrna lis nie, 
maar die seun va n 'n Kempicse 
boertjie ; my wicg heL na by die 
landcrye en d ie bossc gcstaan, 
waar betonmeulens en s taat
sk ra pers vandag besig is om die 
aanskyn va n die Kempen te 

Dit is een aspcJ;: van die saal\ - d ie we r e ldorganisasie vcrander." 
van d ie oorwinnaa rs wa t n og na c lke wereldoorlog gevolg Ten aans ien van die ont
het. Maar daar is 'n vee l bclangriJ, er. D ie gesk ierlenis h et eiening skryf hy dat ,,die g rond 
ook geleer dat daar 1·egeringsveranderings in ci!' e demokra - ontcien word met a llcs wat 
t!ese oorlogYoe rendo land ko r t na af1ooo van d ie oo1·Jog daarop is." Die E ngelsc beloof 
p!aas vinu. Ons Re~erin~ n!a~ vertrouc he in die welwillen.d- we! om d ie bocrc u it tc betaal, 

maar d it bly net by d ie belo(te. 
Jlcirl_ nm byYoor_beeld di~ bui ili~c n:it!<e of Amcriltaan~e , Daar is nog nicmand wa t wect 
bcwJ:Hl ten aansJCn q ;n sy toPiwt~l~!":ge aanspral{e nu tlie bocveel hy sal l< ry nie en nie
coJ"Iog, maar as hy d it nie vooraf vaslc in s kriftelike ooreen - mand het nog icts ontvang nie. 
lwmste en waarborge nie, gaan sy \'Crwagtings i n r ook op l Die Engelse rowers behandel 
saam met die regeringsvcranderings na d ie oorlog - ool\ in ons soos wilde mense van wie 
ons cie Jan<l. D ie Br itse prot.ckto1 .. ate l0er vir ons hier 'n Jes. perels en diamanle afgevat kan 
Die oordrag daarvan was byna k laar vers ek er voor d ie oor log word in rui l vir ·n handjicvol 
in 1939. maar m et d ie liber alir.ticsc Arbeidersbcwind wat aan sout," Id a hy. 
d ie cinde van die oorlog in Btittanje op die kussings gckom Hy vcrvo~~ : : .Daarby g~an die 
hcl. het die o01·drao- weer heeltemal problem aties geword, Engelse nuhterc owerhe:d gc-

• <> ~ . • I mencr tc wcrk as se!Cs dte d lll-
en ons gaan d:e de rde ·,ve r e ldoorlog a l m sonder oplossmg 1 , d"t . . 1 1 . . we . n .$ I emgsms <an ( an 
van dr c vraagstuk . word die plaashuis en wcrf ni c 

Oit moet tog duidl'1il< \\'c' :'" tht men;, .iou t'b1• moct s tcl ontcien nic Maar as die mi\i . 
sola.nl\ die tecnl>~lri.y oo r jou vc rlec is - n ie tba rna, nie, tcrc gebied tot aan jou agtc r. 
vcralnie in d ie geweicn losc en \rJSpeJt.urigc wcre ld poli tiel< nie . l deur g rens dan s it jy met jou 

l!l o~R£r s '1 !b {f' (QJrD ©1 I 
opstal soos 'n man m<.>t 'n ect
kamer op 'n kaal vlakte. Jy 
kan daar nil<s mec maak nie; 
die juweelt jie bet met cen hand
omdraa i waardeloos geword. 
Daar is geen veld nic ; gcen 
oes nie ; en geen verdicnstc n ic. 
Die boer word stranta rm." 

E n eindelil{ ttel< d ie l' JCr en 
dan neem die Engclse bes it -
sonder vergocding. Dat die 
Engelse ook andcr middels 
aa nwend om die boerc te laat 
padgee b!yk uit onderstaande: 
,;vVie liever gecn Rooinek 
rond zyn doehtcrs ziet scha r
relcn, trck t ,vrywillig' naar el
ders." 

Hierdic boer ver tcl da t die 
regering vir bulle elders g rond 
beloof hct sowcl as ' n len ing 
van 2,000 frank per hcl<taar om 
die grond te koop. Maar, se 
hy, die bcloofde grond is n iks 
werd ni c en die prys daarvan 
het r eeds gestyg tot 10.000 
fran!{ per hcldaar. ,.Houdt men 
ons werl<ely]{ voor snullen ? \!Vic 
houdt men voor de gek ?" vra 
hy. .,Er word cen mas~m 

fla uwe prao.t vcrteld, die onzc 
bocren gecn baat bybrcngt. 
maar hen doct g rynslaeh ten . . 
als zc n ict op de tandcn bytcn 
om hun woede en hun hartzccr 
te vcrbcrgen." 

Er is nog Gebroektc 
Genoeg 

Maar d it is n ic net die on t . 
cicning wat d ie boerc ltwaad 
maak nic. Da.ar is iets anders. 
Luiste r h ier : , J arclank sa nil' 
mcnsc a! oor die verskrikkingc 
van die atoombom. As so ·n 
tuig ie in die Sowjct-unie ont
plof, skryf die kocrantc in vet 
letters cla t ons ons moet vcr
dedig. Maar in tussen nooi ons 
dieselfde Sowjet-tmic uit om die 
werking van daa rdie licwc bom
mctjie in die Kempen tc kom 
probeer." Aan die adrcs van 
d ie Engelse se hy : .,Natuurlik. 
menere, julle vliegtuie strum al 
klaar. J ulie bet n ic rede om 
te skrik nie; ons, wat in die 
Kempen moet agterbly, bet we! 
sodanige rede." 

Die vrces dat die Engelse d ie 
atoombom na die Kempen lolt 
met die militere doclwittc wat 
hulle daar inrig, H! ldaarblyk
lik ten grondslag van d ie Bel
giese volk se vcrsct teen die 
Engelsc besetting. D it is dui
dclik da t d ie gcwone mense in 
Belgie glo dat die besetting een
voudig 'n blil<semafl eicr is wat 
die atoombommc van Br;ttan
je moet a fle i na d ie Kempen. 
E n daarteen si<op d ie Beige op 
wie die a toombom vcronderstel 
word om tc va t Vansc!fspre
kcnd skop hulle. 

E n die Kcmpiesc boerc skroom 
oenskynlik n ic om baie rcguit 
met d ie E ngelse te praat nie 
Dit is hullc taal teenoor die 
E ngelsc: .,As die boerc hul be
lange nic opcnli l< kan verdcdig 
nie, sa l hullc d it op 'n andcr 
manicr doen. En op ' n wysc 
wat julie slui l< bewind sal oor 
t ref. J ulle roep nou self ·n 
ondergrondse of sogenaamdc 
onwettige verset in d ie !ewe. 
Julle hct dit gesock en julie 
sal d it kry en julie sal ondcr
gaan. J ulie dae is getcl. 

,Daat· is nou a l boere wnt so : 
E r is n og- ~ebroekte !::"Cnocg-, 
Hicr·dic uitdrukldng sal julie 
n ie verstnan nie. Mensc wat 
v rccmdelingc in die Kempen is 
ken d it n ie. Dit bctekcn: daar 
is nog moerasse in die Kempen. 
E n dit sou per slot van sake 
nie die ccrstc keer wccs dnt 
vrcemdc soldate spoorloos vcr
d\vyn nie!" 

f)i e Besetting is 
,Onnodig 
Oor die politicl<c impl ilwsics 

van d ie besetting vc rldaa r die 

Vlaamse nasionalistc dat die 
vcrded iging van die weste hoe
genaamd nie die vestiging van 
Britse t rocpe in d ie Kempen 
vereis nic. ,Ons glo nic da t 
die Bclgicsc lc(;r , indien hy bc
hoorl ik uitgcrus word, onbcvoeg 
is om die vaderland sc bodem 
lc verdedig nie. Dit is t roucns 
d ie leer sc eerste taak en nic 
om onder vrecmde bevel in 
Duitsland of in Korea te gaan 
veg nic. Die Belgicse leer bel 
a ltyd die bodem, tot die uitcr
ste van sy kragtc toe vcrdcdig 
- sclfs toe die E ngclsc die 
hasepad gckics het, om hul eie 
ciland tc gaan verdedig. Dit 
bewys dat d ie eie t roepc die 
vaderland d ie bcste verdedig. 

.,In die kader van die verdc
d iging van d ie wcste bcs l<ou 
ons dat d it ons taak is om die 
delta -gcbicd va n die d r ie g root 
W es-Europese rivie re , Scheid c. 
Mans en Ryn uit te bou tot ' n 
stcrl< vesting in oorleg met 
daardie moondhedc wat dit 
crnstig meen met die verdedi
g \ng van die hoe waardes van 
d!c westc. 

, Bclgie en Nederland is tc
same in st.aat tot die uitbouing 
van sodanige vesting. Daar
toc Js gcen Britse beset ting no
d ig nic. T roucns d ie Britse be
setting vcrhocd ons Iande om 
hul historicsc taal< te v~rvuL 
Daarom sal ons nooit in d ie be
setting bcrus n ie." 

Die Engelse is 
Onbetroubaar 

In n anti - kommunisticst.> 
fron t is d ie E ngelsc gchcelcnal 
onbct roubaar, glo d ie Belgicse 
nasiona listc, want d ie Engelsc 
dink net aan hul\csclf. ,,ZY 
denken aan niets anders dan 
aan zich self. Zy doen in iedere 
omstandighcid wat hun eigcn
belang bcveclt." 

, Die Britse besetti ng van die 
Kempen is nie in westerse of 
Europesc of Atlantiese belang 
nie. Dit is !outer in Britse be
lang. Die Brittc het Antwerpen 
gevat omdat hullc weet dat hullc 
morc·oormorc Hamburg gaan 
vcr loor." En hul le sa l Ham
burg vcr!oor of omdat die Ame
r ikaners cersdaags ·n reeling 
met die Duitsers gaan trcf 
waardcur die besettingsmagtc 
sa l moet padgec Of omdat d ie 
Engelsc self 'n vergely l< met 
die Russe sal aangaan as gc
volg waarvan die Engelse ook 
uit Du:tsland sal moet padgce. 

, Ons begryp die Engelse ba ic 
gocd. Ons weet hullc ken die 
ou politickc spreekwoord: wie 
de Ncdcrlanden houdt, houdt 
Europa." Dit is die ccn en 
enigc bctekcnis van die hui
dige Br itsc aanslag op die 
Kempen en van die toekomstige 
aanslag op Ncon l -Ncdc rland. 

Do()lbewuste 
V erswakking 

Die Engelse het hul le gcdrags
lyn ten aansien van Belgi ~' en 
Ncderl::md sorgvuldig voorbe
rei .,D;e Indon.isiese kwessic 
in Holland en die koningskwes
sic in Belg ie is clcur die E ngel
se bcplan om hierdic Iande so
danig tc vct'swak dat hulle som
mcr vansclf in 'n tocstand van 
onderhorigheid sou verva l." 
Dcur die verlies ,·an sy ryk is 
Holland afhan!dik ~elnat en 
dcur ,·crwydcring ,·an koni ng 
Leopold Ili is Bclj;icse . .in
sk iklilcheid" vc rsckcr. .,\Vic 
glo dat lwning Leopold ooit die 
a fstand van Bclgicse gebied sou 
goedgckeur het? E n wie be
g ryp nic nou waarom by moes 
gaan nie?" 

Die Belgicse nasionaliste kan 
nic vers taan waarom aan Belgi<' 
en Holland n ic die gclecntheid 
gegun word om hul kragte te 
verenig vi r die uithouing van die 
voorgenoemdt' Delta tot ·n ves
ting wat vir c.lic VC'ilighcid van 
(Vervolg op bladsy ·:1 l<elom 3 ) 
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DIE UITVERKOPING VAN 
DUITSLAND 

Toe ·die Atlantiese Verbondsleiers in Ottawa op 12 September ver· 
gader bet was die hoofdoel van die h esprekbtg hoe om dit te bewerkstellig 
om '''m d ie Duitsers die nodige 250,000 soldate af te dwing sonder om 
aau Duitsland sy soewereiniteit en gelykhE"regtiging te gee. Die geskiede
ui~ herh ual hom in baie gevalle en so ook in die geval van dr. Adenauer 
<'11 di~ kem·vors van Hesse. In die Amerikaanse Vryheidsoorlog van 1775-
1783 hct die Engelse koning, George III, van die keurvors Phillip van 
Hc~l'c, Duitse soldate gekoop om teen die Amerikaners te veg! 

By die onderhandeling oor die p~ys is oor die waarde van elke 
,·inger, elke .hand, ann, voet en been gekwansel. Die prys is natuurlik 
uie aan die ,·olk van Hesse of aan die soldate betaal nie. Die prys is deur 
die keun·ors ingepalm. Vandag noe m die Duitse volk die Bondskanselier , 
dr. Adenauer, die keu rvC)rs van Hesse, omdat hy die Duitse soldate aan 
Amcrika wil , Yerkoop" vir die prys om aan bewind te bly. 

Die Joodse ,New York Times" 
hct na die konferensie van 
Ottawa op die 17de in 'n hoo!
artikel groot lof aan Adcnaucr 
ns volg toegeswaai: 

,,Bondskanselier Adenauer en 
andcr leiers in Duitsland is uit
staande en betroucnswaardlgc 
Europcane. Die sukscs, die 
vertroubaarheid, die eerllkhcid 
van die Adenauer.bestuur het 
die grootste !of verdlen - en 
die grootste hoop gewck. On
gctwyfcld is daar ook die bc
rugtc stinkers maar ons hoop 
dat Adenauer ten minstc die 
stinkers in sy cic party sal 
onderdruk. Ons hoop ook dat 
hy dr. Schumacher en sy party 
die regte antwoord sal gee en 
Duitsland tot aanneming van die 
hcrbewapcning en daardic soc
wcreiniteit sal bring wat die 
Gcalliccrdcs en hy <Adenaucr) 
daarondcr vcrstaan." 

Tecnoor hicrdic Amcrikaans. 
Joodsc bcgeerte staan die stand
punt van die Duitsc volk. 

Die Atlanticse Vcrbond wat 
op die 12de September begin het 
om oor Duitsland tc berand
slaag hoe om van die onwilligr 
Duitsc vollt die 250,000 soldate 
af tc dwing sonder om vir die 
lewering van die kanonvocr die 
vryheid ann die Dultse volk te 
gee, het op die Hde September 
reeds van die volk 'n antwoord 
geltry. 

Di:e Du itllt'< koerant ,,Morren
po~t" wat in Hamburg venkyn, 
bet in reu!lagtilr(l opskrifte oor 
die hele een;te bladsy d ie ;vol. 
gendt' nunkondig lng gedoen: 

,.Vl ,.'.EN-SEW E NTIG PER
SEST TEEN 'N E UROP ESE 
J,E~R." 

Op bladsy twee het in groot 
letters die volgende gestaan: 

,,Onder die tccnswoordigc 
vooruitslgtc en na die voorstel
ling van die Pleven.plan is 75 
perscnt van die Duitse bevol. 
king in die Bondsrepubliek 
teen 'n bydrae tot die Euro. 
pcsc leer. Dit is die resultant 
van die Galluprondvraag In 
Wc11-Duitsland. As die Bonds
rcgl'ring ten spyte van die felt 
Duitsc manne aan die Euro. 
pcsc lci.'r wil !ewer dan sal hy 
'n taaie wcerstand van die 71l 
pcrscnt Duitsers ondcrvlnd. 

Die slawehandelaar, Phillip 
\'an Hesse, was in die jarc 17711-
83 gelukkiger as Adenaucr In 
1951, aangcsien in daardic tyd 
gccn volk oor sy bereidwillig
he:d om tc veg of vir die kcur
vors te sterf ondcrvra is nic. 
Hullc is gevang en in kcttings 
cp die skepc gebring om op die 
slagveld vir die wclsyn van hulle 
){curvors doodgeskiet tc word. 
Vandag ltan dit nie gebcur nie. 

D E GAULLE 

Toe d;e Atla n tit>!le Yerbond 
nog in Ottawa gN1eh1 het, t ree 
generaal De Gaulle In clie open
baar en verklaur nan Engel!>(' 
en Amerikaan!>t' koerantmanne 
dat die sogenanmde E urope!lle 
leer ' n mengsel , ·an a lehe m!e, 
algebrai~ komblna81es en kab. 
balistiese rormule is. 

Gcneraal Do Gaulle slel dil' 
vraag: hoe kan 'n mens ern
stig \'an 'n Europese lci.'r praat 

as daar glad gecn vercnlgde 
Europa Is nle? Hy verklaar 
dat die Amerikaners waansin
nig Is om die Franse Jeer te 
probeer ondcrdruk, en eis dat 

c::€:~::~~~ :::1 
in die ecrste pick 'n vollcdigc 
ooreenstemming tussen Frank
ryk en Duitsland oor 'n vcr
enigde Europa tot stand gebring 
moct word. 

Die nasionalc Duitsland stem 
met die Icier van die naslonalc 
Frankryk saam. Die Europcsc 
vraagstuk moet deur Europe~.rs 

opgelos word en nlc deur Ame
rikancrs, Engelse of Russe nlc. 
Alle magte buitekant Europa 
het net ten docl om half impc
rialistiese oogmcrkc tc bcrclk 
en is in 'n vcrcnigde Europa 
nie die minstc gerntcrcssccrd 
nie. 

STRASSER 

D lt wa11 dr. Stra1111er wa t 20 
jaar gelede d ie stryd om 'n ver 
enigde Europa in die politll'!k 
gedra bet. T oe wa!l die hul. 
d ige , kam pvegter Churchill die 
groot.'lte , ·yand van 'n veft'nltr
de E uropa, Dlt WIUI d r. Stras
ser wat In die s t rya om E uropa 
d ie leUAe «emunt bet : Europa 
is Frankryk. Duitaland. 

Maar In Dultaland Is op die 
oomblik 'n handvol swakkclingc 
aan bcwlnd. 

Daar Is IS punte wat clke cer
like regcrlng sou gedwlng het 
om te bedank: 

(1) Die Gealllcerdes staan 
kategorles op die betaling van 
93 mlljoen Dultsc Mark vi r d ie 
jaar 1961 as kostc vir die besit
ting van Dultsland. 

(2) Die steenkoolkommissie 
van die Ruhr staan op die 
handhawlng van kwotas of. 
skoon die Dultsc lndustriee voor 
'n ramp staan weens die tekort 
aan stecnkool, Die bevolking 
in Dultaland sal geen stcenkool 
vir die winter kry nie. 

(3) Die drle moondhedc Amc
rlka., E ngcland, Frankryk wcicr 
bcslis om aan die Bondsrcge. 
ring d ie reg te gee om in die 
Duitsc gebied soewcreinitelt tc 
handhaaf. 

UITGEDREWENE S 

(41 Pres. Truman verklaar 
dat die verdrywing van 15 
miljocn Duitsers vir goed en 
onherroeplik was. 

(Ill Die voorsitter van die 
Poolse nasionale party wat in 
Engeland in ballingskap leef, 
het op 'n openbare vergadc.ring 
In Bradford vcrklaar dat hy die 
tocstemming van die 3 kom
missarisse in Duitsland, nl. 
Amerika, Engeland en Frank
ryk, bet dat die Odcr-Nclssc
grens gehandhaRf sal bly. 

Nic ecn van Ad('naucr sc re
gcringsmannc hct opgestaan en 
daarteen geprotesteer nie. Dlt 
is die vryht'id en gelykbt'regti. 
ging wal Adenaul'r verkry het 
vir sy barmonlcsc samcwerking 
met die oorwinnaar. 

Dit is daarom gecn wonder 
dat die ~allleerdcs sowcl as 
Adcnaucr aile middels san
wend om dr. Strasser nie na 
Duitsland tcrug te laat gaan 
nic. Hullc Is bang dat hy as 
Icier van die naslonale oppo
slslc die hclc volk agter hom 
sal kry. 

HOOS 

Sclfs die ,New York Times" 
hoonlag oor die Adenauer-rege. 
ring en skryf: 

,Gelukklg Is die teenswoor
dllfe Duitse reger lng hom nie 
bewus va n die groot ultgawe'l 
waurln Dultala nd gewikkel 111 
nle. Hulle Is .-ewllllg om suam 
te werk la nrs d 'e "r igtings van 
tile voor l'eslarte." 

In die Amcr ikaansc koerant 
,,Chicago Herald American" 
akrywe die bekcndc Amerlkaan
se joernalis, Kar l von Wiegand: 

,Hulle hct Duitsland 'n wet
like verslnsel van bel!indiglng 
van die oorlogstocstand gcger., 
maar nle die clementcrc self
besklkklng nie en ook nie die 
reg om 'n visa aqn 'n bcSQ<~kcr 
vRn Duitsland te g~c SOJtd.~r 

toestemmfng van die hoe kom
mlssar ls nic. Dlt gaan so ver 
dat sclfs Duitse gcsagshowc 
bulle ultsprake op veraock van 
d1e kommissarissc moct ophcf.'' 

\iOORWAARDES 

En op die 30atc Oktober laat 
die New York Times dlc kat uit 
die sak toe hy skrywc: 

,, ... Die V.S.A., Engeland en 
Frankryk Is bcreld om aan 
Wes-Duitsland die soewerclnl
telt te gee op voorwaardc dat: 

(1) Hullc tc enlgcr tyd 'n 
noodt~stand in Dultsland kan 
vcrklaar as bulle d in k dat d ie 
demokrasic daar In gevaar ver
kccr. Hullc mag al\c m aatrciHs 
tref wat bulle gocd dink. 

(2) Hullc behou die reg voor 
om oor die vcrenlging van 
Duitaland saam met Rusland tc 
bt>sluit. 

<31 Hullc bepaal die grens van 
Duitsland. 

(f) Hulle beslis saam met 
Rusland oor die lot van Berlyn . 

Dlc vcrdrag Is met Bonn ge
slult en Drew Middleton skryf 
op 2 November in dicselfdc 
blad: 

. . . Ons moct vir die bcgrip 
socwereinitcit 'n nuwe woord 
vind om te verduidclik wat 
Dultaland kry. Die verdrag 
wat gcslult Is gee Duitsland 
lets maar glad geen socwercl
nitclt nle. 

Die bestc oordecl oor Adcn
aucr gee die voormaligc Icier 
van die ou Duitsc Haatsparty, 
die dcmokraat Karl August 
Weber. Hy skrywe In sy koc
ra.nt, ,Duitsc Week": 

D!e bar ometer ,·an Bonn 
11taan op , ontnurterinr." Om 
van die Bonn-politick te spreek 
beteke n d ie politick In die We
reid \'an k omieklike opera te 
verba n. Die Dult8e volk lng 
met trane In bulle oe omdat 
bulle wel'!t 'lat dit allf'H n lo 'n 
kom«>die ill ni«', ma"r Wf'l ' n 

(vervolg in volgendc kolom> 

SWART JODE WIL 
WEER TERUG 

Omdat daar teen bulle gedil4krimlneer word van die 
kant van blanke .lode wil die ,swart Jode" , .an lndle wat 'n 
jaar gelede na Israel gebring is, nou weer daarheen terug
keer, word uit Tel·A\iv berig. 

In I ndie was sedcrt ceuc twce 
groepe Jode-blankes en swar
tes-en bulle bet In byna wa.ter
digtc afsonderlng van mckaar 
op maatskaplikc geb!cd gelewc. 
Sedcrt 'n jaar gelede is begin 
om hierdie Jodc na Israel tc 
bring. Ongevecr 150 van die 
cerste giocp swart Jodc het non 
tot 'n sitstaklng oorgegaan en 
cis dat hulle weer na Indle te
ruggcneem moet word omdat 
die toestandc andcrs is as wat 
aan hulle ges~ is. Hulle beweer 
dat daar deur die wit lode teen 
bulle ged lflkr lm lneer word e n 
da t bulle net aangewys Is op 
ha ndearbeld, Hierdic swart 
Jode bet gcglo dat bulle die 
diskrlminasle van bul rasgenote 
kan ontkom deur na Israel tc 
verhuls. Hullc Is blykbaar ont
nugter. 

' n Men11 kan d ie vraag stel 
of · die Jood~~e Ieier !! van ge. 
lykstelling tus!ICn blank en 
swart In Suid -Afr ika n ie hul 
enerrl.e met groter toewyding 
kan gaan befltee te n bate \'an 
hul eie ~tekleurde ra!l in hul 

<vervolg van vorige kolom) 

t ragedle. D ie traredie n n die 
nltverkoplng \'an die Duitse 
eer . Die totale u itverkoping 
van Dul~land waa ru:t Adena uer 
'n grote11ke spekulasie gemaak 
bet. 

Dlt Is woorde van 'n Duitse 
demokraat _ wat self ,ontnug
tcr" Is. 

4'ie \·ad erla nd n ie. Hul teen
woordigheld is blykbaar bootr 
nodig daar. 

Engels 
Gaan 

in S.A. 
Steeds 

Agteruit 
Die stelling dat Engels as 

taal sedert die eindc van die 
18de eeu dood Is e n dat dlt nog 
steeds agtcruitgang In Suld
Afrikaanse skole toon, Is deur 
prof. J. Y. T. Greig, hoof van 
die departement van E ngels 
aan die Univers!tclt Witwaters
rand, gedocn. 

Hy het gcsc dat Afr lkaansc 
studcntc wat Engels as vak 
kics, 'n grotcr suksea daarvan 
maak as Engclssprekende stu
dcntc. Die g<'haltc E ngels In 
Suid-Afrikaansc skolc het ge
lcidelik agternit gegaan In die 
afgelope twlntlg jaar en van
jaar sc cksamenantwoorde bet 
'n vcrdcrc daling aan die Jig 
gcbring, 

Sedert die dndc van die 18de 
ceu is Engels as taal dood. Dlt 
Is die Amerlkaners wat hom 
nog aan die !ewe gebou het 
dcur hom as 'n dienaar en nie 
as 'n mccst.cr te gebru ik nie, 
bet hy gesc. 
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TA.B.IEF VIR OJ!:KLASSIJi'ISE£RDE ADVERTENSJES: 
H u.lahoudellke Kmrusgewlngs: 

(Verlowlng, buwellk, geboorte, sterfgeval, In memoriam, gelukwerulng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plastng. Voorultbetaalbaar. VIr 
berballngs 2:1 persent afslag. 

Van die Os op die Esel S.A. ESKADER AL 
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GEBOORTE TE KOOP 

Belgiese Klag Teen 
Brittanje 

Suid-Afrika het tot d usver 2S 
vlieers verloor wat of gedood 
of vermis Of k rygsgevange 
geneem is . Altesame 4S vl:eg. 
tuie is verloor, volgens d ie m i
nister van verdediging, m nr. F. 
C. E rasm us, wat da a raan toege. 
voeg het dat Su id-Afr ika nie 
sY poging in Korea sal verslap 
nie. 

TALJAARD. - Aan Paul en Marie SWART .&USTRALORP KUIK:&NS, 
(gebore Gersbacb) •n frls Boerebat>a waarop u trots kan wees en daa.r ts 
(seun) op 2-t November te Stellenbosch. geen rede waarom u bulle nle alma! 

groot sal maak nle. Kry bulle net 
teen !6/10/- k.m.b. van E. BOTHA, 
Bus 1128, Bloemfontein. 417/1 

(Vervolg van bladsy 2 kolom 5) 

MEDISYNE 

Verwyder die wortel van u kwaal of 
siekte en herstel u regmatlge ertenls 
GESONDHEID. Ons besklk oor die 
mlddels en behandel aile slektes. Skryt, 
lnllgUug gratis. - BOEREGE.~EES
)IIDDELS, P osbus 4272, JobJI.nnesburr. 

A1/9/49 

SIE KTES en Kwa.Je verban! Opera
ales vermy en gesondbeld her.stel. 
Waarom dan sal u Ianger ly? Skryf, 
meld besonderhede, raadpleeg Dle Boere
vrou , Poebus 7649, Johannesburg. 

(Nr. 2)1/9/49 

HORLOSIES EN BRILLE 

H. I . STEYN, De Vllllersstraat 17, 
Vauo, K.P.-VIr horlosles en brlllc. 
Verkoop en repareer. Perl!oonllke aa-n
dag. 19/9/TK 

RADIO 

LOmV EN LOU\V, die Beroemde 
Radlo-lngenleurs, Stasleweg, P lll'Ow, 
verkoop en berstel Radio's en Elektrlese 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrlslteits
aannemers. Foon 9-8435. 

GRYSHARE 

GRYSHARE berstel, sklltera verwy
der, naregToel bevorder, jong voorkoms 
verseker, dlt waarborg GRYSIIA;\R
WONDE R, die jongste kunsmatlge 
wereldwonder haar- en kopvelvoedings
mlddel u. Skadelooa, kleurstotvry, t>!• 
per bottel, geld met bestelllng. BO!:RE-
GENEESlUDDELS, l'osbua 4271, 
Johannesburc. Cl/9/-t9 

Gr)'Bhare en baard blnne een maand 
tot natuurllke kleur heratel of geld 
terug, vry van kleurstot . Bevorder 
naoregroel, verwyder sklltera. 11/6 per 
bottel, posvry. Kontant met bes tellln g. 
Dle Boerevrou, P oebu 76Gt, lobaaaM
bug. OU /6/60 

l\IEUBELS 

~lEUB}:LS.-Beter Meubels teen btl 
llker pryse. Babawaentjles, stootkarre 
tjles, drlewtele, llnoleums, tapyte, ens. 
ook altyd In voorraad. Geen l<atalogus. 
Meld waarln u belangstel. - VISSt:R 
l\IEUBELS, Langatraat 179, Kaapstad. 

3/12/1) 

Europa van die. allergrootste 
belang sal wecs nie. Hul!c stel 
die pertinente vraag: ,Wie sa
boteert bier de vcrdediging van 
het Westen? Wie speelt bier 
in de kaart der eommunisten ?" 

Brittanje is Vyand van 
Europa 

Die Belgiese nasionalistc -
soos trouens aile nasionaliste 
in Europa - het geen illusies 
oor Brittanje se gesindheid ten 
opsigte van E uropa nie: ,Enge
land is altyd teen 'n sterk en 
v e r e n i g d e E uropa gewecs. 
Dwarsdeur sy geskiedenis het 
by niks anders gedoen as om 
Europa te verdeel en te verswak 
nie. Hy het altyd koalisies ge
vorm om die kontinentale mag
te teen mekaar uit te speel. Hy 
dra die verantwoordelikheid vir 
d:e meeste oorloe wat Europa 
geteister het en tans op die 
rand van die afgrond gebring 
het. 

,Engeland klcm vas aan sy 
Empire wat besig is om uit te 

t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t tt t t t t tt t ttt t t ••••• t t ... rafel en by vrees tereg iedere 
mag op die vasteland. Hy 
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vrees die Russiese oorhecrsing 
van Europa. Maar hy vrees 
eweseer 'n sterk Duitsland. En 
hy vrees bowenal die gevolge 
van die nuwc Amerikaanse poli
tick insake Duitsland. 

,Die Engelse is volkome on. 
betroubaar as bondgenote. Ons 
het hoegenaamd geen verseke. 
ring dat as Duitsland weer 'n 
mag in Europa word Engeland 
nie weer die hand sal reik aan 
Rusland nie. Ons wil die feit 
laat insink: die Engclse is teen 
Europa. H ulle saboteer alles 

"'«l"-J~'?>I:n.....Jr;;'"«l.....-l'?>l:n.......tr;;"'«l. ....... t'?'<:n......;rFO.::"C!:,.,:<J""(~~~~ wat E uropa een en Sterk kan 

Teken • 1n op DIE. 
maak. Hulle saboteer die par. 

0 8 I lement van E uropa; bulle sabo
• • • teer die eenwording van Belgie, 

Sold-Afrika ill vandag 'n Konlnkl'yk onder 'n Brit.e konlnr: 

DIE O.B. vee vir 'n R epubliek onder 'n Afrikaanse Prealdent. 

Holland en Luxemburg; hulle 
saboteer Ncderlandse hcrbcwa
pening. Hullc saboteer die 
westerse verdediging. 

,Hulle beset Antwerpen en sy 
e Verwer p die Pariyatelsel wat die volk verdeel en vee vir die hinterland, maar as die Russe 

PartJIOH Jleaheld.staat. kom sal bulle, net soos in 1940, 

DIE O.B. 

weghardloop en dan sal Ant
e Verwerp verteenwoordiging deur handlanren van politieke werpen 'n nuwe Duinkerlten 

partye en vee vir reeerine deur vrye volkaverteenwoordlcen word." 
en clelkundlre beroepaverteenwoordicera. 

e Verwerp d ie Kapitallame en ve~ vir 'n Atrlka.ner-vollu
ekoaomle. 

e Verwerp die politleke, maa tskaplike en ekonomleae lntecraaie 
va.n die n ie-blanke en vee vir territoriale apartheid. 

DIE O.B. wll 'n vrye, eensgesinde, en w elvarende S.A. bou. 
DIE O.B. ae ldeaal ill ook u ldeaal. H elp om dit te verwesenlik. 

I ntekenvorm 
Neem Maeblie/ my naam op a.t intekenaar 
O.B." tot ek u in kennia atel om toeaending te ataak. 

Bier by ingealuit vind " die bedrag vat~ ............... ... .. . 

NAAJI .... .. ................................................ ......... . 
(Naa.m en Adrea ln Bloklettera) 

POBADREB ........................................................ . 

........... , ............................................ . 

......................................................... 

Bandtekening. 

Intekesageld: U / 8 per jaar of 8/ S per halfjaar. 

'f'oec ... buef Kouunl88fe by plattelu.c!M tjeka. 

Imnenging 
Ten slotte behandel die Bel. 

giese nasionaliste die postste 
van hul eic regering wat die 
Kempen aan die Britte gegee 
bet. 

En die mense is uitgcsprolte. 
Hullc vra: ,,Waarom het die 

regering nooit die goedkeuring 
van die parlement gevra vir so 
'n belangrike aangeleentheid 
soos die afstaan van mi!iterc 
basisse, van die prysgawe van 
byna 'n hele provinsie aan 'n 
vreemde moondheid nie? Van 
watter nut is die parlement as 
sulke belangrike beslissings ge. 
neem word sonder om hom te 
raadpleeg? Of is die parlement 
maar net daar om die partye 
geleentheid te gee om oor pryse 

can&', Groote Kerk-gebou, vir 

Radlo'a, Elektrieae Toestelle en 
Meubela. Skryf aan ona Poe· 

bestellinpafdellnr, Phil Morkel, 

Posbua 1121, Kaapatad. 

en lone te kibbel ,en verder de 
gemeentc te vermaken met zot
ternyen?'" 

Die beswaar van die Belgiesc 
nasionaliste teen die Engelse 
besetting van die Kempen vlym 
vera! uit in hul diepe gegriefd
heid oor geheime Britse inmen
ging in die huishoudelike aan
geleenthcde van Belgic wat 
daardeur moontlik gemaak 
word. Die E ngelse blaas self 
die verset aan deur van die 
K empen te praat as ,Little 
England" en gewag te maak 
van uiteindelike dominium
status vir B elgie. 

Die Belgiese nasionaliste be
weer dat daar in Londen 'n 
geheime oorecnkoms gesluit is 
waarin aan bepaalde E ngelse 
eise voldoen is, wat o.a. insluit 
troonafstand van Leopold III; 
inskakeling van Belgiese mili
tere, ekonomiese en kolonialc 
belange, n!. die Belgiese Kongo 
by die van Brittanje; en uit
lewering van Belgiese grondge
bied vir Britsc militere doel
eindes. ,AI de partyen zyn in 
bet verraad betrokken. Het 
wordt nu meer en meer duide. 
lik dat de uitlevering van de 
Kempen geschicdt in uitvoering 
van geheime afspraken waar
onder de verantwoordelyke !ei
ders der drie grote partyen hun 
handtekening hebben geplaatst 
en waarvoor ze de judas-pennin
gen hebben opgestreken." 

Die norma le sterk te van die 
Suid -Afrikaanse lugeskader in 
Korea is 24 vliegtuie en S6 
vlieers. D it beteken dat d'e 
esk ader reeds vir tweederde 
uitgewis is wat manuekrag be
tref en heelternal u itgewis is 
wat vliegtuie betref. Verster
kings word natuurlik steeds 
aangestuur. 

Nog Nie Klaar 
Afgespreek 

In verlede week sc uitgawe 
is kommentaar gelewer op 'n 
voorneme van Churchill en 
Truman om wereldvrede te be
werkstellig deur middel van 'n 
samesprekh\g met Stalin. Sc
dertdien is bcrig dat Truman 
nog nie sy instemming met 
Churchill se plan betuig het nie. 
Churchill gaan aan die begin 
van Januarie na Amerika waar 
hy die wereldtoestand met pres. 
Truman sal bespreek en onder 
meer verder sal aandring op sy 
idee van 'n se.mespreking met 
Stalin. Slaag by nie om Ame. 
rika se ondersteuning hiervoor 
te vind nie, .sal by, na ver~ag 
word, voorstel om aileen na 
Stalin te gaan met pres. Truman 
se seen. 

Dis uiters onverstandig om spaarsaam met verpakkings
materiaal te werk te gaan. Die Spoorwee sal elke rakket 
met die grootste versigtigheid behandel. Dit sal ewenwci 
hul taak vergemaklik as elke pakket behoorlik geadressecr 
en verpak is. Swakkerige kartondose en sorglose ver
pakking . . . lok net MOEILIKHEDE uit. 

ADRESSEER EN VERPAK BEHOORLIK 

-ONS SAL DIE GOED AFLEWER 

- en onthou om u vragbriewe te bewaar. 

•• 

SUID-AFBIKAANSB SPDDRWEB 
C:~l 

Ander 

Wi 
8 

Klagt 
Af rikaanse 
die Afrika 
v ervat in 
in Rhodesi 

'n Houding o 
kens by 'n se 
bevolking dat 
eerstcklas-burg 
hulle, hul politi 
lewenswysc en 
eerste reg het. 

Hierdie opv 
mcermale voor. 
mantel dat dit 
houd van ,Th 
Life," m aar d i 
h y wat nie te 
Iewenswyse ua 
spraa k het op 
gene wat d it w 
lik word daar 
burger en burg 
- 'n bcginsel 
B ritse lewens 
word gedoen o 
tel dat dit gaa 
ming van die 

Dit ly gccn 
wye agting v 
wenswyse en ' 
lange om dit 
bestcndig by b 
is nie. Troue 
bevolkingsgroe 
as bulle die 
lcde neem om 

1\lnr. P . C. 
berg, skry 

Dit verbaas 
te sien hoe dl 
gewone publi 
maak dat tw 
strome een v 
dat die onm 
is. Vandaar 
.,Engelsspreke 
vir die Engc 
Afrika woon. 
diets maak 
stroom vir di 
land onmoontl 
ook van 'n 
maar wie is 
waarom is h 
D ie antwoor 
Boer en Brit 
Die oplossing 
die Boer Br' 
dat die Brit 
met cen taal 
waarom bulle 
land nie 'n 
E ngelsman n 
Engelsman w 
land woon 'n 
Duitser nie, 
die antwoord 

E lke land 
geboorte gege 
en Suid-Afri 
H y gaan sy 
slimpraatjies. 
Steelpoortrivi 
Van aile oord 
om in Ste 
stroom te w 
Suid-Afrika n 
Ons mocs 
taal prysgee 
derskei van 
in hierdie s 
moontlikheid 
aile blankes 
Afrika. Net 
Engeland ge 
aan 'n Duitse 
kan Su!d-Af 
aan 'n Engel 
sprckende Af 
kaner wat S)l 

en die Engel 
het. Jy ma 
aanleer en pr 
taal bewys j 
Engclsspreke 
se huistaal o 
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Ander Se Menings 

Wil ,British Way of Life' 
Benoorde .S.A. lngrawe 

Klagtc oor die houding vau Eugelse kant in Rhode~m teenoor (lie 
Afrikaanse lewenswy!-le wat daar nie welkom its nie en die verwagting van 
die Afrikaner om te verengels of minderwam·dig hehandel te word, is 
vervat in ' n hoofartikel in Die Volksgeuoot, Afrikaause weekhlad 
in Rhodesie. Hy skryf: 

'n Houding openbaar hom tel
kens by 'n sekere dec! van die 
bevolking dat hulle eintlik die 
eerstekla.'!-burgers is en dat 
hulle, hul politieke menings, hul 
lewenswysc en hul belange die 
cerste reg het. 

Hierdle opvattlng doen · hom 
meermale voor onder die dek
mantel dat dit gaan om die be
houd van ,.The British Way of 
Life," maar die implikasle is dat 
by wat nie ten voUe die Britse 
lewenswyse nakom nie, nie aan
spraak bet op gelykheld met die. 
gene wat dit wel doen nle. Eint
lik word daar gepaog om tussen 
burger en burger te dlskrimineer 
- 'n beginsel vrecmd aan die 
Britse lewensv;ysc - maar dit 
word gedocn onder die dekman
tel dat dit gaan om die besker
ming van die Britsc Iewenswyse. 

Dit ly geen twyfcl dat daar 
wye agting vir die Britsc Ie
wcnswyse en 'n diepgaande ver
lange om dit te behou en te 
bestcndig by bale in die Kolonie 
is nle. Troucns, dit is by enige 
bevolkingsgrocp pryscnswaardig 
as bulle die bcstc ult hul ver
lcdc neem om daarop die toe-

koms te bou. Diegene wat pro
beer om die Britse leweru;wyse 
in te graaf en hulself te be
voordcel dcur In alles die voor
rang te cis en andere nle ge
lyke voorregtc te gun nie, ver
krag egter nle aUeen die Britse 
beginscl van gelykberegtiging 
vir alle burgers nie, maar be
wys ook in 'n ander opslg die 
Britse lewenswyse in hierdlc 
Kolon!e 'n ondiens deur under 
daartecn in die harnas tc ja. 

~IE ENIGSTE ~IE 

Die Britse Iewenswyse het 'n 
belangrlkc plek in hlcrdic Ko
lonic en verdien lnagncming, 
maar dit moet onthou word dat 
dit nic die enigste hier Is nie. 
Hicr is Afrikaners met 'n eie 
taal en lccfwyse. Dit moet ook 
nie verontagsaam word dat 
bier naturelle is wat 'n cic taal 
en lccfwyse bet nic. Hierdle 
f<>itc skcp 'n tocstand wat nie 
blindweg met die maatstaf van 
ccn of andcr ,.way or life" bc
nadcr kan word nlc. Elkc bur
ger sal bier vir homsclf moct 
dink en regverdighcid en tege
moctkomendhcid tc pas moet 

VOLK EN TAAL 
1\lnr. P. C. Kruger, Pk. Stoff

berg, skryf: 

Dit verbaas mens soms om 
te sien hoe die partypalitici di<> 
gewone publlek probeer wys. 
maak dat twee nasionale volk-

rs~~~~~;~!:~~;~' 
--------~ 

stromc een volk kan wees ~· Engclsman, f'n as ons hierdie 
dat die onmoontlike moontlik felt nie wil crken nie, maar 
is. Vandaar die benaming selfs haters van Afrikaans nog 
,,Engelssprckcnde Afrikanf'r" erken as 'n Afrikaner wie se 
vir die Engclsc wat in Suid. taalregtc gewaarborg word. 
Afrika woon. Hulle wil ons ool< watter hoop het ons dat hy 
diets maak dat een naslonale hom sal vcrcenselwig met die 
stroom vir die blankes in ons Afrikanervolk? Nee, van dif' 
land onmoontlik is. Hulle praat begin af was daar Afrlkanf'rs 
ook van 'n volk tc vl':rcnlg, en Engelsc wat die ecnwording 
maar wic Is daardic volk f'n van Boer en Brit tccngf'staan 
waarom is hy nie verenig nic? het en hulle is vandag nog daar. 
Die antwoord is omdat die \Vannccr kry ons hierdle soort 
Boer en Brit nie verenig Is nie. struikelblokke ult die w<>g gc
Dic oplossing le net daarln dat ruim? 
die Boer Brit moet word or 
dat die Brit Boer moct word Q D 
met cen taal. Op my vruag , UeS van ae 
waarom hulle 'n Jood in Engc. 
land nle 'n Hebreeussprckendc l\lnr. H. 1•. \Vassermann, Lang 
Engelsman noem nle of die . R iPt, Humansdorp, ~;kryf: 

Engelllman wat tans In Dults- Ek Ices In :Uic Vaderland van 
land woon 'n Eng!'lssprekendc die oues van dae, hoe hulle !ewe 
Duitser nic, bly die politic! my in Johannesburg. .My hart kon 
die antwoord skuldig. breek toe ek bulle gcvallc ge-

Elke land het van ouds af le<>s het. Die oues van dac is 
geboorte gegee aan nf't sy eic, ware st~efkinders van die Goud
en Suid-Afrika doen dit ook. stad. Hullc woon In krottc. 
Hy gaan sy koers ongeag ons Nou wll ck net vra_ waar is ons 
slimpraatjies. Dis soos die sogenaamde gocic rcgcring en 
Steclpoortrivier bier by my. ons gesondheidswette? Hct 
Van aile oorde kom stroompies ons dan nie 'n Minister van 
om in Stcelpoortrivier een Gcsondhe!d nic? Die oues van 
stroom te word. So het ool< dae woon in krottc want die 
Suid-Afrika net e<>n volkstroom venstcrs is toe gcstop met pa
Ons mocs self ons Hollandse pier en die dakke lek as dit 
taal prysgee om ons tc kan on- rel:\n. Die oues van dae se 
derskei van ander nasics. Net hullc kan nie ultkom met die 
in hierdie stroom bestaan 'n karige pensiocn n le, want bulle 
moontlikheid vir 'n eenheid van moct £30 huurgeld bctaal vir 
aile blankes in die suidc van di<> krottc wat hulle in woon 
Afrika. Net so min as wat V<>rdcr se hullc hulle is nie 
Engeland geboortc kan .gee seker van hulle !ewe nie want 
aan 'n Duitse volk, net so min langs hulle woon Kleurlinge 
kan Su!d-Afrika gcboorte gee wat bier maak <>n as hulle 
nan 'n Engelse volk. 'n Engels- dronk is kan hulle die oues van 
sprekende Afrikaner is 'n Afri- dae om die lcwe bring. Nou 
kancr wat sy cie taal verwerp vra ck waar Is ons sogenaamde 
en die Engclsc taal aangeneem Apartheidswct? Nou nog net 
hct. Jy mag baio ander talc dlt: I s ons rcgering se oP. net 
aanleer en praat, maar net f'Cn 1anderkant die water, en ons 
tan! be'll.·ys jou na:;icskap. Die arme Afrikanf'rs mo~:t maar 
Engclssprck£·ndc in Suid-Afrika waterdra('rs l'n houtkapp<>rs 
se huistaal opcnbaar hom as 'n wecs in ons cie ryk land? 

bring om ccndrag in die land 
te bewaar. 

Slcgs wrywing kan volg as 
ecn groep burgers hulself a;; 
eersteklas-burgcrs wil beskou 
en meen dat ander met 'n twee
de pick tevrcde moet we<><~. 

AFRIKANER-LE_EFWYSE 

Wat die Rhodesiese Afrika
ner betref, hy besef die waarde 
van die Afril<aner-lcefwysc -
'n lecfwysc wat gcbore is op die 
Afrikaanse vasteland en wat ge
vorm is na dure ervaring deur 
volksplanter, voortrekker en 
pionier in hierdie vastcland op
gedoen. Die Afrikaner weet 
dat ~;y Jcefwyse ve<>l Wf'rd was 
in dif' opbou van bicrdie land 
tot h ier toe en dat <lit nog veel 
gann lwtekcn in 1l 'e vordering 
\'an bi <> r a f vorentoe. 

Die oorgrote mccrderhcid van 
Rhodcsiese Afrikaners het met 
k<>nnls en ervaring van die Brit
sc lf'wenswysc opgegrocl. Hullc 
is geborc in die Statcbond, on. 
dcr die Britse vlag. Hullc het 
van jongs af die Engelsc taal 
geken en met Engclssprekendcs 
gemeng. Hulle beskik oor dir. 
nodlgc voorvereistes om met 
die Britsc lewenswyse in har
monic te leer. 

D!e vraag kan t>gte r nie an
d tors nie as dikwt>l!i by d ie Afri~ 
ka ner opkom of 'Y Rhode5ie'<' 
metleburger oor die nodige ge· 
'lindht>id en annpasbaarbeid 
be!'kik om hom tl'l vcrsoen mpt 
die Afrikaner-lecfwyse wat in 
hierdie Kolonln \'asgewortel is 
sedert die dap vun Rhodes. 

0!\'WI'~I.K0:\1 

Is d it nip te dikwels die bou· 
ding, hoewel meestul stilSW)'Pnd, 
dat d ie Afrikaner se leweni!WYII(' 
nie e intlik Wt'lkom is in hierdk 
Kolonie nie en dat by moet 
sw:g en verengels, of trap? 
Vind 'n mens nie 'n wPer
spieeling , ·an so 'n bouding 
setfs in staat11beleid, o.m. ten op
sigte van onderwys nie? 

Indicn dlt wei so is, dan Is 
dit dwaas, want die gcskiedenis 
bet bcwys - en nie mins van 
alma! die gcskiedenis van die 
Afrikaner nle - dat 'n beleid 
van onderdrul<king selde slaag 
en indien dit misluk, blywcndc 
vcrwydering mecbring. 

Probleme van 
Deelname aan 

Oorlog 
,,Dit is tans du7tll'lik dnt die 

Unie hom plegtig geblnd bet 
om van ons seuns oor te stuur 
om in Asie in gevnl van oorlog 
te veg. Daar wortl natuurlilc 
ge~fo: dat so 'n <ll'<>lnume aan 'n 
oorlog bt>doel i" om .Kommun:!>
me te stuit. \\'1'1, daar sal op 
die uardbol n~ren'l lets gebeur 
wat Britse belanre raak of dit 
(jUJ aan Russiese arrcssie toe. 
geskryf word. On!ll gee vir 
Stalin glad te vecl eer. Gedeel
t l" van d:e onru!'l wnt tans beers 
moet 'leer .S€'kl'rlik nan slegte 
.,osiale toer.tande en aan <lit' 
M"lf.,ugtigbeid van Brittanje e.a. 
toegeskryf word. Ru!illand stook 
kwnad wnar hy kan maar son
lll'r die fout(' van amll'r nnsif'" 

<Vcrvolg op bladsy 6 kolom 1l 

V.V.O.-KOMITEE 
STEEK NEUS AL 

DIEPER IN 
Ooreenkomstig 'n besluit van die Re~ering bet Suid· 

Afrika hom Saterdag onttrel< aan die verrigtinge van die 
Voogdykomitee van die V.V.O. en 'n beroep op die Algemene 
Vergadering gedocn om die komitee se b~luit om die Herero
stamhoofdc van Suidwes na Parys uit te nooi in hersiening 
te neem. 

In 'n brief ann die voorsit. Frankryk, Belgiii en Noorwcc 
ter skryf dr. T. E. Dongcs, Icier het beswaar gemaak. 
van die Suid-Afrikaanse ar- Frankryk Is vasbcslote om nic 
vaardiging: .. Die Unie-regcring na die komitce terug tc keer 
Is teen sy sin daartoe gedwing alvorens besprekinge van poli
om aan sy afvaardiging opdrag tieke toestande in nie-selfrege
tc gee om hom van v<>rdere rende gcbiede belet word nie. 
deelname te onttrek aan die En Suld-Afrika bet hom reeds 
werk van die Voogdykomitee, onttrek. Die Algemene Verga. 
hang<>ndc 'n hersiening van die dering van die V.V.O. sal dcr
konstitusionele geldigheid van halwe ccrsdaags bcslissings 
die betrokke besluit dcur die moet fel wat bepalend vir die 
Algemenc Vergadering." ,# voortbcstaan van die V.V.O. 

Verlcdc Vrydag het die Fran- kan wees. 
se afvaardlging uit die Voogdy. 
komitee gestap nadat die Egip
tiese vertecnwoordig<>r die poli
tiekc tocstand in Fran~-Marok
ko begin bespreek het. 

Afgevaardigdes van Brittan
je, Frankryk, Belgic, Neder. 
land, Suid-Afrika, Australie en 
Nu-Seeland is besig om lnfor
mele samcsprekings te vocr ten 

Die episode het gcvolg op die ~ eindc planne te beraam wat die 
komltce sc beslult dat bc!!pre- Voogdykomitee sal verhindcr om 
kingc oor die politicke toestan- onkonstitusionele bcsprckings 
de van nie-selfregerendc ge- tc voer oor onderwcrpe buite 
bicde toclaatbaar is. Die afgc- I die bestcl< van die komitee se 
vaardigdcs van Brittanje, gcsag. 

OPLEIDING •• • HUL TOEKOMS 

Maar 

di@ 

laost@ ~ 

Tien& en Johan was albei ywerig in hul 
atudie~, en hul toc:koms was baie be

loweod. I Iulie sou dit nog baie ver in 
die !ewe bring. 

Mur, om bul ideale te bercik, ~ou b:iie 
meet kos as wat bul ouers gcwoonweg 
kon bekostig, w:mt die opleiding v:m 'n 
~genieur of dokter kos baie honderde 
pond e. 

Gelukkig bet hul ouers noegtydig 
besef dat die nodige geld nie net in 'n 
jaar of twee bymekaar gemaak kan word 
nie. Daarom bet h~lle betyds-toc: :albei 
kindcrs nog klein was- hul toc:koms ver
•eker dc:ur Sanlam-Studitpqlisu. 

e En U kinders? Sal huUe 
die loopbane kan volg \\'at 

vir hulle, vir u, en vir die 
samelewing van gTOOt bete
kenis kan wees? Vra dadclik 
hoe Sanla.m U en U kinders 
se ideale kan help ver· 
wetcnlik. 

• Suid- Mrikaanse Na~iorutle 
Lewcnsassurnnsic-Mpy.Bpk. 

lloojleant~r : 
Wulstraat 28, Kaapstad. 

Takke en Agent~k.1ppe Oral. 

al:..:-: !~~!!:am I Jf 
·------------ -

Sanlam, Afdeling 17d, Posbus 66o, Kaapstad. 
Laat my aJb. datklik u·ut hctdat u my ktm htlp om vir 'n 
Jttidiifond.! vir my kind t·ooniening It maak. 

NAAM : .......................................... .. _._, ______ , .......... __ , _ __ _ 

ADRES =·--·---............................................................... _,_, ............ - ............. .. 
·---.. -·-················· ..... ___ ..... -................... . 

BtrOtp:. _______ _ OUJI".l~Jm t'Oigmdr nrjaar.r:l't . __ 

Kind so oudtrdom 1 0/gmd~ s'trjaarsdag 
~--=--

~4 
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WESTE BEGPYP NOG NIE 
DIE KOMMUNISME 

Dit is moeilik om geen komedie te skryf nie- kan 1nens 8aa1n 1net 
die Griekse wysgeer se- nadat mens die toespraak van die Amerikaanse 
president Truman van 7 November gehoor het. Met al die hoe agting wat 
mens aan die hoof van die magtigste staat in die wereld verskuldig is, en 
met alle welwillendheid wat mens vir die goeie hedoelings om wereldvrede 
te hewerkstellig mag he, waar mens jou ook al mag vind, kan jy nie 
anders as om te se dat Truman se rede net so oppervlakkig was as sy 
stem en dat sy voorstel reeds dood was voordat dit op papier gestaan het. 
Hoor net wat die president in sy toespraak van 25 minute gese het. 

Hy het met die aankondiging 
begin dat die drie Westerse 
moondhede op dieselfde dag in 
Parys waar die V.V.O. sit, 'n 
,omvattende en sorgvuldig uit
gewerkte ontwapeningsplan" 
voorgele het. Hier het die mond 
van elke toehoorder outomaties 
oopgeval, want ses jaar lank is 
twee belangrike komitees van 
die V.V.O. besig om dag in dag 
uit te werk aan die vraagstuk 
van ontwapening, een in ver
band met atoomwapens en die 
ander in verband met gewcne 
wapens. Hierdie moedige komi
tees het met bye-ywer etlike 
duisende gedrukte velle papier 
volgeskryf, honderde toesprake 
gehou en aangehoor, sowel as 
dosyne voorstelle beredeneer, 
aangeneem en verwerp - son
der dat al hierdie leermag van 
woorde die minste uitwerking 
gehad het op die reusagtige be
wapeningswedlope wat reeds vir 
ses jaar aan die gang is. Nie
temin kondig pres. Truman as 
een van die belangrikste punte 
van sy nuwe ontwapeningspro
gram aan dat hierdie twee 
V.V.O.-komitees voortaan ver
enig sal word. Wat dit sou 
help! 

Probleme • • • 
(Vcrvolg van bladsy 5) 

sou by nie ver vorder nie," 
skryt adv. Pirow se Nuusbrief 
en noem dan die volgende: 

Probleme wat die Regering 
met hierdie ,.Empaaier-belofte" 
geskep het: 

(1) Daar sal nle genoeg vry
willigers wees om 'n enkele di
visie op vegtende voet vir twaalf 
maande te hou nie. 

(2) Daar sal dus dwang moet 
uitgeoefen word op ons jeug 
om te gaan veg, d.w.s. daar sal 
Of gekommandeer word, of daar 
sal dieselfde morele en ekono
miese druk moet uitgeoefen 
word waarteen die Nasionaal
gesindes gedurende twee oorloe 
so sterk geprotesteer bet. 

,(3) As daar gekommandeer 
word sal daar 'n rebellie wees 
so seker as die dag van m6re 
en die Gesuiwerdes sal saam 
met die Rooies hulle eie mense 
moet skiet. 

(4J As dit by die metodes van 
die Sappc bly sal die arm mense 
gedwing word om te gaan veg 
en die rykes sal veilig by die 
huis bly. 

(5) Die Uniale troepe sal on
der vrecmde bevel staan en al
tyd daar ingestoot word waar 
die Opperbevel jammer is om 
sy eie troepe te gebruik. Dit het 
in die afgelope oorlog gebeur en 
'n man soos kol. Bob Preller 
gedwing om te bedank. 

(6) Die geallieerde opperbe
velhebber kan maklik 'n nie
blanke wees wat vir ons mense 
'n vorm van apartheid gaan gee 
wat nie baie terug huis toe sal 
laat kom nie. 

Ten slotte maak die nuusbrief 
die opmerking dat die besluit 
uitgaan van mense wat die 
Hertzogregering van beloftes in 
verband met Ryksverdediging 
beskuldig het, en besluit dan: 

,Waarlik, genl. Smuts kan in 
vrede rus want sy beleld bet 
onomwonde geseevier !" 

VOORW AARDES 

Pres. Truman skyn self daar
aan te twyfel of so 'n tegniese 
spel enige uitwerking sal he en 
verklaar daarop dat die nuwe 
ontwapeningsplan van die Wes
te ,dwingende waarborge" in 
plek daarvan bied, dat die ont
wapening hierdie keer prakties 

Deur 
dr. Otto Strasser 

deurgevoer sal word. Hierdic 
vaarborge meen die president 
in die volgende drie voorwaar
des opgesluit te sien: 

(1) Daar moet in elke land 
met 'n noemenswaardige mili
tere mag 'n sorgvuldige opname 
gemaak word van sowel die ge
wapende mannekrag as die 
voorraad wapens van allerlei 
aard, met inbegrip van die 
atoombom. 

(2) Op grond van hierdie op. 
name wat deur V.V.O.-inspek
~eurs in elke land deurgevoer 
·al word, moet dan besluit word 
')P 'n gelyktydige vermindering 
van die militere sterkte en wa. 
;>ens van elke land. 

(3) Hierdie vermindering 
moet in 'n vasgestelde verhou
l:ng tot die bevolking en pro
duksievermoe van die land staan 
m sal onder toesig wees van 
:lie V.V.O., aan wie ook die 
1eggenskap oor die verbod op 
atoomwapens behoort, asook die 
alleenreg op aile atoomkrag. 

ONGEWILD 

\Vie hierdie punte lees, wcet 
dat elkeen nie net deur Mos. 
l<ou nie, maar deur talle ander 
;tate geweier sal word. Is dit 
10g 'n vraag of Moskou en sy 
1atelliete ooit hul regstreeksc 
beheer aan V.V.O.-inspekteurf 
.a! afstaan, soos punt 1 dit wil 
dan hou punt 2 niks meer of 
'llinder in as die bevriesing van 
-lie militere en politieke mags
verhoudings van die wereld or: 
die grondslag van die huidige 
posisie. Dit mag die teenswoor. 
lige moondhede heeltemal in 
die l'raam pas, dog die opko
mende wereldmoondhede van 
more het nie die minste begeer
'e om bulle in die toestand van 
151/52 te laat vasknel en die 
oorheersende magsposisie van 
d:·e huidige groot moondhede 
vir aile tye te aanvaar nie. 
Net so hou die vaskoppeling aan 
die bevolking en vera! die 
teenswoordige produksievermoe 
van die Iande geen rekening 
met toekomstige ontwikkelinge 
nie, net soos dit ook geen re
kening hou met die aardryks
kundige Jigging en die verdedi
gingseise van Jande nie. Lande 
soos Indie, Sjina, Argentinie en 
Brasilia kan tog nie daaraan 
dink om hul huidige produksie
vermoe as grondslag te neem 
van hul bewapening terwyl bulle 
nog besig is om ekonomies te 
ontplooi nie. En gcen land sal 
toelaat dat die V.V.O. die 
atoomdiktatuur ontvang nie, 
wat slegs daartoe kan lei dat 
dit vroeer of later die middel 
kan word om die vryheid en 
soewereiniteit van aile Iande, 

met Amerika inkluis, te be
dreig. 

MAKLIKE NEE 

Dit is meer as duidelik dat 
die Westerse voorstel dit vir 
Moskou besonder maklik maak 
om NEE te se, en die gevaar is 
des te groter omdat hierdie 
Westerse vredesoffensief eint
lik maar 'n teenoffensief op 
Moskou se vredcsoffensief is, 
wat nie maar net van gister 
nie, maar al jarelank aan die 
gang is en in die jongste maan
de veral groot ingang gevind 
het. Dit bewys maar net dat 
die Westerse moondhede nog 
niks van die propaganda-kuns 
geleer het nie. 

Watter waarde het 'n vredes
offensief waarvan die voorstel
le elke meesleurende krag ont
beer en die voorwaardes nie net 
deur Rusland geweier moet 
word nie, maar deur talryke 
ander state wat daarin 'n be
dreiging van hul vryheid en 
soewereiniteit sien? Wat be
teken die openbaring van die 
eie vredesbegeerte wanneer in 
dieselfde asemtog gese word: 
, Maar natuurlik gaan ons voort 
met bewapening tot tyd en wyl 
aile volke hierdie voorwaardes 
aanvaar en deurgevoer het." 

Watter krag het hierdie vrome 
Stelling: ,Die manne van die 
Kremlin is dit aan hul vrede
liewende volk verskuldig sowel 
as aan die Iande agter die Ys
tergordyn wat hul toestande wil 
verbeter, dat hierdic voorstel 
aanvaar word?" Liewe land, dit 
is argumente wat by die Heils
leer tuishoort! 

GEBREK AAN INSIG 

H:er word die geestesgesteld
heid van die Weste bloot gele 
wat niks anders in tlie plek van 
die kommunistiese geloof en wil 
kan stel as die heenwysing na 
roomys, elektrlese wasmasjiene, 
'n nuwe motorkar - gepaard 
met die dreuning van die atoom
bom en ,,nuwe wetenskaplike 
wapens" nie. 

Nee, die vredesteenoffensief 
van die Weste is 'n doodgebore 
kind. En dit beteken dat die 
bewapening sal voortduur en 
clat Moskou hierdie nuwe aan
bod op handige wyse sal uit
buit as 'n eie troef in sy vrcdes
offensief. 

Kaesong ot Parys, twee ont
wapeningskommissics of een, 
tien voorwaardes of honderd, 
wat misluk, is tog nie die teg
niek van die ontwapening nie, 
dog die wa om te ontwapen. 
Solank die nuwe lsmael van 
wereldkommunisme nan sy we
reldsending glo en dit met aile 
middele probeer deurvoer, so
lank kan daar geen sprake van 
ontwapening wees nie. 

En dit sal die Weste betaal 
om liewer nie van ontwapening 
te praat n ;e - wat aileen die 
lis van die vyand ten goede kan 
kom - dog die wil tot 'vryheid 
te proklameer, die vryheid van 
die Aandland wat weereens uit 
di·e Ooste bedreig word. 

Maar daarvoor is nodig dat 
die Weste eers weer self aan 
die vryheld rio-en dit ultlewe. 

WIL WATE.R OPGAAR 
VAN ORANJE.RIVIE.R 

Verskillende skemas is verlede week O]l 'n konferensie 
te Colesberg oor waterbewaring in die Oranjerivier deur 
versklllende verenigings aan die hand gedoen. Die grootste 
skema wat voorgestel is, is 'n dam naby Zastron wat 20 jaar 
lank sal neem om vol te loop. Die wal moet tussen 530 en 
550 voet hoog wees en sal 'n gebied van 500 vierkante myl 
met 'n gemiddelde diepte van 200 voet beslaan as by vol is. 

Ander voorstelle was:-

(1) Verhoging van die Boe
goebergse dam met 100 voet, 
waardeur nog 'n 150,000 morge 
besproei kan word behalwe die 
huidige 22,000 morge. 

(2) Die afkeer van water on
derkant die sameloop van die 
Oranje- en Vaalriviere by 'n 
punt sowat 70 myl ten ooste van 
Prieska om 15,000 morgc in die 
noordelike dee! van Hopetown 
te besproei. 

(3) Die afkeer van ongeveer 
een-negende van die Oranje
rivier se water in die Vis- en 
Sondagsriviervalleie naby Bet
bulle. Dit sal deur 'n tonne) 
van 50 my! lank in die Tbee
bosspruit vloei na die Grasrug
dam in die Groot-Brakrivier, en 
dan na die Visrivier verby era
dock en af na Cookhouse. Dit 
sal 150,000 morge onder bc
sproeiing bring. is verklaar. 

Die Oranjerivier !ewer onge
veer een-vyfde van die Unie se 
water en die doel van die kon
ferensie was om middele te 
vind wat die groot vermorsing 
van hierdie water in 'n water
arm land sal uitskakcl. 

skema (afkering na die Vis- en 
Sondagsrivier) voor nuwe ske
mas in ander dele van die land. 
Hy kan egter nog nie se wan
neer daarmec begin sal word 
nie. 

Rooies Steeds 
Sterker in Lug 

Sjina word steeds gedugter in 
Korea weens sy groeiende lug
mag, het die Amerikaanse Jug
stafhoof, genl. H. S. Vanden
berg, verlede week in Washing
ton gese. Hy skat dat die 
kommunistiese lugmag 1,400 
vliegtuie in Korea bet waarvan 
ongeveer die helfte vanaf lug
basisse in Mantsjoerye en 
Noord-Sjina opereer. 

,As die vyand in staat is 
om sy mag in die lug teen die 
huidige koers te verhoog, le 
daar vir ons 'n kwaai en bit
ter stryd voor, bet hy ges6. 

<Een van MacArthur se redes 
waarom hy Sjinese basisse wou 

Die minister van Lande, mnr. bombardeer en wat hom nie 
J. G. Strydom, hct gese dat die vergun is nie, was juis dat die 
regering se beleid is om eers kommunistiese lugmag onbe
bestaande skemas te ontwikl<el lemmerd net oorkant die grens 
voordat met nuwes begin word. opgebou kan word en dat hulle 
Daar sal in elk geval voorkeur , maar net in die lug oor Korea 
gegee word aan die Oranjerivier-J aangeval kan word.) 
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Rembrandt is 'n mengsel 
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