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DIE INDIERS IN S.A. 
Die jaarlikse toneel van die Unie van Suid-Afrika in 

die beskuldigingbank voor die V.V.O. op aanklag van Indie 
oor die b<:>handeling van die sogenaamde Suid-Afrikaanse 
Indiers word tans weer in Parys afgespeel. Die verhoor sou 
verlede week al b<:>gin het, maar is uitgestel omdat Indie 
nie 'n onderbreking wou gehad bet deur die Duitse aange
leentheid wat ook verlede week te berde gebring is nie. 

Van die kant van die Unie-regering is in die verlede 
hcclwat moeite g<:>doen om die beskuldigings te weerle, en 
die argument is al dikwels gebruik dat indien die bebandeling 
van Indiers bier so onmcnslik is, hoe is dit dan moontlik 
dat die Unie te kampe bet met onwettige Indier-imx:d!grasie 
en dat byna geen gebruik gemaak word van die stelsel van 
staatsondersteunde repatriasie na Indie nie? Dit bet gebtrk 
dat daar oor 'n tydperk van drie jaar (1946 tot 1948) 50 
Indiers ons land op wettige wyo;e binnegekom het vir elke 
enkele Indier wat gerepatrioor h •. 

Daar moet ook in gedagte ~ehou word dat die Indiese 
·inmenging in Suid-Afrika se sake geskied bet op aandrang 
van die Suid-Afrikaasc Indiergcmeenskap. Deur bierdie 
stap bet die Indiers hulself ontbef van enige aanspraak op 
Suid-Afrikaanse burgerskap en bet bulle getoon dat bulle 
na byna 100 jaar nog steeds na Indie opsien as bul mocder-

. land. •Dit is dan ook verstaanbaar dat die grootste mccrder
beid blankes saamstem dat die enigste oplossing van die 
Indiervraagstuk in massa-rcpatriasie gelee is. Dit was 
die bevinding van 'n parlemcntere komitee verlede jaar 
C'n was ook die standpunt selfs van wyle genl. Smuts, soos 
'n paar maande voor sy dood teenoor 'n Indiese koerant 
uitg!spreek. 

DIPERIALISTIESE SI)I<~ERPUNT 

As daar van owerbeidswee oorgegaan wil word tot 
massa-repatriasie in medewerking met die Indiese regering 
is dit so goed as seker dat hierdie medewerking nooit in 
huidige omstandighedc verkry sal word nic. Indie beskou 
die 600,000 ln<liers in Suid- en Oo!>-Afrika as 'n \Oorpos 
vir sy imperialistiese oogmerke wat saam met sy nasionale 
ontwaking tot openbaring begin kom. Intussen is die IndU5rs 
besig om teen 'n \yfjaarlik'>e koer.. \an 26 persent te ver
meerder in vergelyking met die blanke vermeerdering van 
s legs 6 per..ent en die naturelle-aanwas van 7 persent. 
Waar daar in 1891 nog maar 42,000 Indiers in die Unie 
was tel bulle vandag 360,000. Teen hierdie tempo !tal die 
lndii:'rbevolking binne tien jaar op meer as 500,000-staan. 
Dit moet duidelik wees dat daar in ~ulke omstandighede nie 
'n clag Ianger gewag kan word met die , ·en,·ydering van die 
Indit'rs uit ons midde nie. 

Maar gaan die Staat bierin die voortou neem? Dit lyk 
ongclukkig nie so nie. Daar word nog maar steeds voort
gegaan met die drupsgewyse repatriasie wat boonop nog 
die reg aan die Indier gee om na een jaar terug te keer na 
die Unie as by nie so baie van sy moederland hou nie. 

Klaarblyklik moet die volk self stappe doen om hom 
teen die Asiatiese bedreiging te beveilig, en daarom is dit 
baie jammer dat die nasionale politieke partyleiers 'n tydjie 
gelede die Blanke Beskermingsbond tot vyand verklaar het 
omdat by dan op die partye sc ,terrein" sou gekom het 
- 'n stap wat tot die ontbinding van die organisasie gelei 
bet. Die volk sal moet georganiseer word tot 'n bolwerk 
teen Indier-indringing en die algemene rigting wat die 
Blanke Bcskermingsbond ingeslaan bet, was ongetwyfeld 
aanbevelenswaardig. 

GROOT BOTSING Lt VOOR 

Ons is nie voorstanders van geweld of haataanblasing 
" nie, maar die kocrs van die Indiers in die. jongstc tyd stuur 

af op 'n rassebotsing in Suidelike Afrika wat met elkc jaar 
in felbcid en omvang gaan toeneem. lets sal moet gedoen 
word om die Indiers tot vrywillige repatriasie aan te moedig 
indien die Staat agterwee bly met gcdwonge repatriasie. 
Die blanke en inheemse nie-blanke clemente in ons land 
sal georganiseer moet word tot 'n vcrenigde front wat op 
vreedsame wysc die Indier se indringing sal weerstaan en 
dit vir hom veral ekonomies baie ona.antreklik in ons land 
sal maak. Waar die Indiers vandag bul posisie grootliks 
handhaaf deur die rol van middelman te speel en 'n gevoelige 
bydrac tot die hoe Iewenskoste lewer soos verledc week 
nog wecreens gcblyk het uit berigte omtrent Indier-handels
kombinasies op die Johannesburgse produktemark - kan 
optredc met soveel groter doeltreffendheid georganiseer 
word. 

Mens beveel nie graag iets in die rigting van ekonomiese 
boikot aan nie, maar dit gaan nie bier om blotc mededinging 
tussen groepe nie. on.. bet te doen met 'n kwaadaardige 
'>peeqmnt van 500 miljoen Oo.,terlinge, en waar die moderne 
veroweringsproses die tegniel( \'an die vyfde kolonne volg, 
is dif gerade dat met die ekonomiese oorlogvoering begin 
word op 'n tydstip wanneer daar nog hoop op welslae 
bestaan. Ons kan die oe nie !tluit 'ir die feit dat Oos en 
Wes klaarblyklik nie hestem is vir eenhei<l nie. maar tot 
botsing, en nee daardie Westerse land wat in hierdie eeu 
van die moltegniek 'an oorlog,·oering met 'n deel , ·an die 
Ooste in sy <;koot !>it. 

Van die Os op die E.sel I 
-Een Hoofstad vir die 

Unie? 

Ek lees in die kocrante dat 
daar weer heelwat publisiteit 
vcrleen word aan die agitasie om 
aan Pretoria die addisionelc 
status van wetgewcnde hoofstad 
van die Unie te gee. Op die 
huidige stadium is Pretoria die 
uitvoerendc hoofstad en Kaap
stad is die wetgewende hoofstad. 
Omdat die stelsel van twee hoof
stede in die praktyk groot on
koste en beslommcrnis mce
bring - behalwe die parlemcnts
lede en hul vroue verhuis daar 
jaarliks 'n hele lcerskare van 
amptenare met hul parafernalia 
uit Pretoria na Kaapstad -
word daar gcagiteer dat die Unie 
cen hoofstad moet he waarin die 
wetgewing sowel as die uitvoe
ring behartig kan word. 

Persoonlik dink ek dat daar 
baie stcrk argumcnte ten gun
ste van ecn hoofstad aang'cvoer 
kan word. 

Die hoofstad-kwessie is, myns 
insiens, van tweelcdige aard. In 
die eerste instansie moct die 
b<'ginsel ecn of twce hoof
Rtede vir die Unie - bcslis 
word. Tweedens, en nadat die 
bcginscl bcslis is, moet die setel 
van die hoofstad bcpaal word. 

J ' ier A lternatiewe Setels 

Dit kom my voor dat ·die 
voorstanders van een hoofstad 
hul saak verbrou omdat bulle 
die twee aspekte van die hoof
stad-kwcssie gcsamentlik behan
dcl instede van ccrs die een af 
te handel en dan die andcr ecn 
aan t<' pak. Sover ek kan ag
terkom gaan die huidigc agitasie 
van die standpunt uit dat die 
Unie ccn hoofstad moet he en 
dat daardie hoofstad Pretoria 
moct wces. 

Persoonlik stem ek saam dat 
die Unic een hoofstad moet he 
maar ck is nie seker dat daardic 
hoofstad Pretoria moet wees nie. 
Ek is oortuig daarvan dat cen
stemmlghcid bcreik kan word 
oor die beginsel van ecn hoofstad 
vir die Unie. Maar dit word 
glad nie algemeen aanvaar dat 
Pretoria daardie hoofstad moct 
wees nie. 

Ek sal vier alternatiewe sctcls 
vir die Unie se hoofstad noem: 

Die S tad t•an Kruger 

Ecrstens, Pretoria. Die stad 
mag sy aanspraak grand op die 
feit dat hy reeds die setel van 
Jitvoering is. Indicn die stad 
:>ok wetgcwcnde hoofstad word, 
>al daar addisionele geboue op
~erig moet word om die parle
mcnt te huisves. Bowendien is 
:iic ruimte in die Un1e-gebou 
reeds te min om al die ministers 
•n hul dcpartemente te huisves 
~n derhalwe sal daar noodge
dwonge in die nabye tockoms 
ook nog addisioncle adminlstra
ticwe geboue opgerig moet word. 
Dit betekcn dat die bevordcring 
van Pretoria tot die Unle se 
enigste hoofstad groot boukoste 
~al meebring. 

lit ~~~~-.-~r~:~~-~J 
derc noordc is; en dat hy dcr
halwe 'n baic geskiktc kontak
punt is. Maar is Pr<'toria nie 
ju's daarom minder bcvoegd om 
die tipiese Unie-stcmpcl af tt 
druk nie? 

Die JUoeclerst(ul 

Tweedens, Kaapstad. Kaap
stad mag weer sy aanspraak 
grand op die fcit dat hy reeds 
die setel van die wetgewing is. 
Indicn Kaapstad die hoofstad 
word sal daar groot geboue op
gerig moet word om die ampte
nare - die land sc uitvoering -
tc huisvcs en die bcstaande par
lcmentshuisc sal bes moontlik op
gcknap en vergroot moet word. 
Maar dieselfde, net andersom, 
geld ook vir Pretoria. Dit maak 
nie saak of die k<'usc van hoof
stad op Pretoria of Kaapstad 
val nie; in albei van die stede 
sal groot bouprogramme uitgc
voer mo<'t word. 

Kaapstad is Suid-Afrika se 
moederstad. Dit is die <'Crste 
stad wat die blankcs in ,ons va
derland aan,gele het en vanuit 
Kaapstad het d e blank<'s en 
hullc bcskawing oor di<' hele 
land versprei. Dit ly gcen twy
fel nie dat hicrdic unieke histo
riese agtergrond kragtigc steun 
verlecn aan Kaapstad s<' aan
spraak om as hoofstad van Suid
Afrika erken te word. 

Kaapstad en die Boland wat 
die wieg van Suid-Afrika se bc
skawing was, is vandag nog di<' 
bakermat van Suid-Afrika se 
tradisics. In die Kaap, waar dric 
ceue sc smart en vrcugdc, 'n 
behoudende en ewewigtige at
mosfecr geskcp het, is ons wct
gewers onderhewig aan besin
nendc invloede wat hullc onver
mydehk moet help om nie 'n 
voortvarende stempel op Suid
Afrika af te druk nie. 

Dit is ongclukkig waar dat 
Kaapstad en die Boland met die 
verloop van jare van mekaa'r 
weggcdryf het. Die Boland hct 
Kaaps gebly maar Kaapstad hct 
ontaard in 'n tipies Britse kos
mopolitaanse hawestad. Ek weet 
nie of die gccstelike skade wat 
Kaapstad hierdeur gcly hct hcr
stcl kan word nie. Miskien tog 
wei. 

Dcrdens. Bloemfontein. Bloem
fontein mag sy aanspraak om 
hoofstad van Suid-Afrika te 
word grond op sy scntrale Jig
ging. Daar is baic voordclc 
vcrbonde aan 'n sf.'ntraal-gclei\ 
hoofstad en daarom mag Blocm
fcntf.'in se aanspraak nic som
m<'r ligtclik afgemaak word nie 
Dit is egter waar dat Bloemfon
tein nic pr<'sies in die middel 
van die vier provinsi<'s wat Unie 
vorm, gel<'i; is nic. • 

As daarby rckcn;ng gehou 
word met d ie ontwikkeling dat 
Suidwes vir alle praktiesc docl
eindes reeds die vyfde provinsie 
van die Unie is en dat die drie 

Pretoria kan oak aanvoer dat Britse protektorate - Bctsjoe

sentrale punt te vind. As gevolg 
van hicrdie verskuiwing sal 
Bloemfontein ongetwyfeld as 
midd<'lstad in aanmcrking gc
neem moet word. 

Indicn Bloemfontein die Unie 
se hoofstad word sal daar na
tuurlik sowel parlemcntshuise 
as administratiewe geboue opgc
rig moet word om die politici en 
die amptenarc te huisves. 

·n Nuu'£' Funksionele. 
lloofswd 

Hen slottc gaan ck die vicrde 
alternatief behandel, nl. dat een 
van die klelner dorpies in die 
land uitgckics word vir totale 
omskepping tot Suid-Afrika se 
hoofstad; ot dat selfs 'n nuwe 
stad uit die grond uit aangclt~ 
word. 

Die Australiers het laasge
noemde wcg gekies. lf.ul hoof
stad, Canberra, hct op die kaal 
vlaktes vcrrys oorcenkomstig 
doelmatigc beplannlng om in a! 
die vereistes van 'n hoofstad te 
voorsien. 

Die Ver<'nigde State van Amc
rika het dcstyds \Vashington ge
kies as hul hoofstad. Die stad 
se cnigste funksic is om die 
setel van die sentralc wetgewen
de en uitvoerende gcsag van die 
V.S.A. te wces; m.a.w. om hoof
stad te wees. \Vashington word 
direk d<·ur die Amerikaanse re
gcring bcstuur - nie dcur 'n 
burgemecster en 'n stadsraad 
nie. Troucns die stad is wcttig
lik glad nie dec! van ecn van 
die samcstellende state van die 
V.S.A. nic. Dit is die sentrale 
rf.'gering sc grondgebicd. En 
wat mecr is. die inwoncrs van 
Washington het oak nie die 
stemrcg nie - die stad is die 
hcrberg f.'n sy inwoncrs die on
partydige gashere en gasvroue 
van die Amerikaanse rcgering 
en kongres. 

Ek hct geen behoeftc om voor 
te stel dat die inwoners van 
Suid-A!rika se hoofstad nie die 
stemreg moet he nie. Ek ver
tel maar net wat die fcitc is ten 
aansicn van die V.S.A se hoof
stad en sy inwoners. 

Dit is betekenisvol dat die 
,.jong" Iande van die wereld 
reeds die voorbeeld gcstel het 
om 'n ,nuwe" hoofstad op te rig 
wat bcplan word en bcstem Is 
om uitsluitlik die sctcl van die 
land se wetgcwendc en uitvoc
rende gcsag te wees. 

Moet Suid-Afrika nie hierdie 
voorbceld volg nie? 

Dit sal docltreffendheid in die 
hand werk. Dit sal provinsiale 
naywer uitskakel. En les bes, 
die behl.risingsnood in Pretoria 
en Kaapstad sal mos geweldig 
verlig word as politiei en die 
amptenarc na 'n nuwe hoofstad 
verwyder word. Dit maar tcr
loops. 

Ek gee die gedagtc dat 'n ge
skikte dorp uitgekics word <'n 
omgcbou word tot hoofstad van -
Suid-Afrika gratis aan die re
gering vir ernstige oorweging. 

IHwplaml se Engels
eentalige Motors 

hy die stad van Paul Kruger is analand, Swasiland en Basoeto- Terwyl ons nou die moontlik
cn die hoofstad was van die land - in die nabye tockoms heid oorw<'cg om ons land se 
groot Boere-republiek benoorde ook dee! van die Unie sal moet twec hoofstcde t<' vervang met 
die Oranjerivier. Hierdie feite word, dan is Bloemfontein bcslis ccn, wil ek die wenk aan die 
het ongetwyfeld groot sentlmen- nie in die middel van Suid-/Wri- hand doen dat die Kaaplandse 
tcle waarde vir bale Afrikaners. ka gelee nic. Die sentrale punt motor-rcgistrasiclctter ,C" 'n 
Daarenteen het 'n Afrikaner soos sal dan Iewers in die Kalahari Afrikaanse maat ,.K" kry. 
wyle genl. Hertzog verklaar dat wees. En as ons 'n hoofstad \Vaarom moet Kaapland se 
Pretoria nooit die hoofstad van wU he wat presies in die middel motors dan alma! Engels-centa
die Unic kan word ~ie omdat hy van ons land gelei\ is, sal ons Jig op die paaic verskyn? 
te naby aan Johannesburg gelee waarskynlik moet wag totdat \Vannccr die letter ,.C" die 
Is. Die gen eraal het seker die Kaapland se O.B.-Ie'er, dr. yar. cerste letter op die nommerplaat 
kommcrslele gees van die goud- Zyl, die vcrlore stad in die Kala- van 'n motor is, is dit 'n aandui
stad in gedagtc gehad wat na hari gevlnd h<'t! ding dat die betrokke motor 'n 
die omliggendc dele uitstraal en Die westelike dee! van Suid- voertuig van die ,.Cape Pro
bulle onvermydclik moet bcln- Afrika is egter hoofsaaklik 

1 

vince" i!<. \:'aa~om mag Af~.ika
vloed. woestyngebiede f.'n gevolglik baic ners dan me dtc letter .,K . op 

Pretoria kan miskien ook aan- yl bevolk. Dcrhalwc sal di<' hul nommerplatc laat aanbrmg 
voer dat hy in die verre noordc I geograficse sentrale punt van I ?m nan tc toon dat hu_llc mot~r 
van die Unic gclee is; dat die Suid-Afrika hcelwat ooswaarts m Kaapland - en me m dtc 
Unie l:!e hinterland die nog ver- moet verskuif om die prakticse (Vervolg op bls. 3, kol. l.l 

.. 

G 

~ 
so wei 
gt>nera 

E 
0111 ' u 
Ooste, 
i'lCil, • 

D 
kwarte 
ht>dan• 
kau 'll 
hedatd 

Maar • 
Marshatl 
perskonf1 
nige aa1 
hct. Hy 
klaar dal 
met siekj 
maar w~ 
bcwecgr 
saak hct 
raal Ma~ 
gese wat 
uit sy a 
mannc a 
dank het, 

Sedert 
Truman 
gekom da 
Marshall
verkeerd 
rat in dl 
draai mol 

DiEI oml 
politick l 
dwing del 
tieke onh 
temnl an1 
wat Ach 
het. 

Op dieS! 
genl. Ma( 
het die 
Reeds by 
voor die l'l 
Truman l 
oor Forme 

X 

Om die 
neerlaag 
Truman-k1 
Icy ,·oorgc 
sek<'rlik 01 
die openbl! 

.. Ons mo 
pick en tc1 
veg nic." 

Maar dll 
dat icmanc 
met mooi 
<laar nie 
woorde is 
ook in die 1 

Om Kor1 
Sj;na nie t1 
man geno 
militere k1 

Van Die 
(Vcrvolg 

,Cape Pro1 
is nie? 

A, nee, ~ 
'n twcetalij 

En bowc 
nic 'n .,na• 
bcwind nio 
dan nie 'n 
stratcur go 
dan nie to 
tot sy r<'g I 
plate van 
nie? Natu1 
hulle \~il 

Ek hoop 
sakie gou-' 
word; of d 
langrikc oj 

. soon m'nst~ 
die saak sa 

Afrikaner 
provinsics i 
stc letter ve 
provinsi<'S I 
kaans sowc 
dien dit nit 
sou hullc be 
die Afrlkan1 
in Engch-<'f 
gcry hct, 



~·~r·l 
. As gevolg 
uiwing sal 
twyfeld as 

r. erking gc-

bin die Unic 
.at daar na 
lementshuise 
g<'bOue opge
Ji<• -politici en 
IUisves. 

~io11ele 

k die vierde 
I, nl. dat een 
)rpies in die 
d vir totale 
iid-Afrika sc 
clfs 'n nuwe 

uit aangele 

• 
bet laasge-

. f\ul hoof
! op die kaal 
oreenkomstig 
iing om in at 
h hoofstnd tc 

ate van Ame
ashington gc
~d. Die stad 
~ is om die 
lie wetgcwen
gesag van die 
a.w. om hoot
(hington word 
1erikaansc re-

I 
nie dcur 'n 

'n stadsraad 
1tad is wcttig
van een van 
state van die 
i die sentrale 
dgebicd. En 
inwoners van 
ook nie die 

stad is die 
oners die on-
en gasvrouc 

p.nsc regering 

I (Oefte om voor 
jnwoners van 
pfstad nie die 
nie. Ek vcr
; ie feite is ten 
f. S.A. se hoof
rs. 
svol dat die 

die wereld 
1ld gestel het 
rstad op te rig 
en bcstem is 
setel van die 

jdc en uitvoe-
ICS. 
fa nic hierdie 
t>? 
lendheid in die 
~al provinsiale 
1• En les bes, 
ld in Pretoria 
I mos geweldig 
politici en die 
:nuwe hoofstad 
Dit maar ter-

agte dat 'n gc
f kies word en 
t hoofstad van 
is aan dle re
ie oorweging. 

~ngds
llotors 

die moontlik
ons land se 
vervang met 

wenk nan die 
die Kaaplandst> 
letter .. C" 'n 

,.K" kry. 
Kaapland se 

l Engels-eenta
verskyn? 
letter ,.C'' die 
ie nommerplaat 

dit 'n aandui-
okke motor 'n 

je ,Cape Pro· 
)m mag Afrika
~ letter .,K" op 
i laat aanbring 
aat bulle motor 
en nie in die 

1ls. 3, kol. 1.) 

DIE O.B., WOENSDAG, 12 DE SEMBER 1951 BLADSY DRIE 
~~----------------------------------

GENERAAL MacARTHU·R SE 
BELEID TRIOMFEER 

Op die oomhlik tot:> die wcreld politick in dit:> WestCl'!!SC bel'kawing 
sowel a!!S in dit:> Ooste in ' n tocst and van vt:>rwarring verkeer, bcdank 
generaal l.Uar~hall as Amerikaause minister van verdt-diging. 

Die Westers<• moondht-dt- probeer op ·die~t-lfde tydstip ( 12.9. ' 5 1 ) 
om ' n hietjic order in die warhoel van die politicke idees te bring. Die 
Ooste, wat dem· die hedanking ~·an Marshall, ' n bedreiging vir hul politiek 
~:-ien. maak hom ger eed ~·ir aile geb eurlikhede. 

Die wereld wae verhaas dat generaal MarshalJ wat aan ·die Tnunan· 
k wartet (Truman· \ cheson-Eisenhower-Marshall) h(•hoort het, so plotseling 
hedank het. Uit die amptelike hricwcwisseling tu~sen Marshall en Truman 
kau 'n mans niks wys word omtrent wat nou die e intlike rede vir die 
h€'danking was nie. 

Maar snaaks genoeg, dit was 
Marshatl persoonlik wat by 'n 
perskonferensie die geheimsin
nige aangeleentheid opgeklaar 
bet. Hy bet met nadruk ver
klaar dat sy bedanking geensins 
met siekte iets te doen het nie, 
maar wei was dit persoonlilte 
bewcegredes wat hom genood
saak hct om tc bedank. Gcnc
raal Marshall bet natuurlik nic 
gese wat die rede is nie maar 
uit sy gesprck het die pcrs
manne afgclci waarom hy" be
dank hct. 

Sedert maandc hct president 
Truman tot die gevolgtrckking 
gekom dat Amerika se Acheson
Marshall-politick in Oos-Asi(l 
verkcerd was en dat die stuur
rat in die Asie-politiek omgc
draai moet word. 

Die ommrswuai van die Asie
politiek is van Truman a!ge
d wing deur dir feit dat die poli
tiek e onh \ ikkeling in A<iie heel
tema l anders uitgeloop het a-. 
wat Acheson en ::\laNhall gedink 
het. 

Op diesclfdc dag toe Truman 
genl. MacArthur ontstaan het 
het die moeilikhcid al begin 
Reeds by die onderhandcling 
voor die MacArthur-komitee bet 
Truman MacArthur sc politick 
oor Formosa moes aanvaar. 

DADE \ 'OLG 

Om die gcwig van die eerstc 
neerlaag te vcrklein bet die 
Truman-kwartet generaal Brad
ley voorgestuur. Die Ieser sal 
sel{crlik onthou toe Bradley in 
die openbaar verklaar hct: 

,Ons moet nie op 'n vcrkcerde 
pick en teen 'n verkeerde vyand 
veg nie." 

)laar daar is nie so 'n ding 
dat iemand 'n blywende politiek 
met mooi woorde ka n voer a& 
daar n ie feite a gtt'r die m ooi 
woordt' is nie. E n so was dit 
ook in dM geval van Bradley. 

Om Korea en in groter mate 
Sjtna nle te vcrloor nie was Tru
man genoodsaak om 'n groot 
militere kommissie onder gent. 

Van Die Os Op Die Esel 
<Vervolg van bls. 2, kol. :u 

.,Cape Province" - geregistreer 
is nie? 

A, nee, a, Suid-Afrika is mos 
'n tweetalige land. . 

En bowendien. Het ons dan 
nie 'n ,nasionale" regering aan 
bewind nie? En bet Kaapland 
dan nie 'n ,.nasionale" admini
strateur gekry nie? Kan bulle 
dan nie toesicn dat Afrikaans 
tot sy reg kom op die nommer
plate van Kaapland se motors 
nie? Natuurlik kan bulle. as 
bulle wil. 

\V. C. Chase met baic geld, wa
pens. kos en ander uitrusting na 
Formosa te stuur om Tsjiang 
Kaisjek te ondersteun. Dit was 
presies wat genl. MacArthur gc
eis het. 

'n Rukkic gelede het ek 'n 
brief van '• Duitse kolonel wat 
by Tsjiang aangesluit het, ont
vang. Die koloncl skryf: ,Hulle 

[·:::?.~:~:::·~k.~:J 
is bier en eet nic aileen ons kos 
uit die veldkombuis nie, maar 
hulle eet net soos muk duiwe 
uit ons hand ... tye verander 
en so ook die mense . . . my 
enigste hoop is dat bulle Duits
!and geregtig sal behandel dan 
1al allcs reg kom." 

ST E:\I NOU T OJ<; 

Truman het sy Asii'-politiek 
~ewysig. Gcnl. MacArthur het 
:dtyd van Truman die toestcm
ming gei.iis om die Noord-Kore
lansc hawe Rushin te bombar
;leer. Hy het dit noodsaaklik 
·~eskou ten einde die rooi voor
: aadbasis te vernctig. tll<U\r 
Truman het a ltyd geweier om 
tat <lie ,expert" (deskuniligl') 
\ che.,on (l it> pla n nie goedgt'sind 
wa!> n il'. 

Die nuwc Amerikaanse opper
bcvclhebber, genl. Ridgeway, het 
:iieselfde opinie oor Rushin as 
MacArthur en vir hom gee Tru
man wei die toestemming om 
Rushin te bombardeer. 

Nie allc<m op militere gebied 
nie, maar ook in die politieke 
?n ekonomiese sfere moet T ru
man vandag doen wat Mac

sal die tweede wccs wat die 
Truman-kwartct verlaat· Ache
son of Eisenhower? 

Gent. Eisenhower, wat in die 
Villa Saint Pierre in Marncs-la
Coquette naby Parys woon. weet 
nog nie wat hy wil he nie. 

Di t> l>erigte wa t E isenhower in 
die lam.te h\ ee maande na \\'lv 
<;hington ge<,tuur het , bet Tru
m an net 'iO laat na d ink as in die 
geval \an A'!ie. Dit lyk of Tru
m a n n i1• mel'r mt Ba ruch se 
flui!.te ringl' lui;,h •r nie en 'n eie 
politicl< volg. 

BARUCH SE HOOP 

Eisenhower is op die politiekc 
skaakbord van Amerika. 'n kas
teel van Baruch. Die Barucb
Roosevelt-Frankfurter-klick wil 
glad nie dat Europa verdedig 
moet word nic. Gevolglik het 
genl. Eisenhower dan ook 'n 
nuwe plan opgcstel wat die eer
ste verdedigingsline nie meer 
aan die Ryn en ook nie die Ma
ginot-linie nie, maar wei die Pire
nee stet. Eisenhower wit die 
linie Lisabon - Madrid - Rome
Athene-Ankara as verdediging
strategie teenoor Rusland aanbe
veel. 

E isenhowl'r o,t• nu'w plan be
te k t'n n iks under& nie as Baruch 
"~' pla n va n vernuul t eenoor 
Europa . Baruch wil ~>Y p lan 
versl'kcr deur middel 'an Eisen
hower of Ul> oppl'rben~·Jhebber 
\·an die sogenaamde Europese 
leer of as president va n Am.Pr i
ka. 'n Rukkie gele<le h l't , Ike" 
rl'l'd-. die afge1>ante ntn Ba ruch 
ontvang en met hulle tlie saak 
van pre<,identskap va n Amerika 
be<;prel'k . 

SLil\1 SET 

Arthur altyd gciiis het. So is Truman se wystgmg van die 
daar op die oomblik 'n goeie Asii;-politiek bet nie aileen sy 
''lalwe dosyn kommissies wat vricnde en die Amerikaanse 
Tlaarskalk Tsjiang Kaisjek en volk verbaas nie, maar ook die 
sy nasionale Sjinese leiir op elke hE.'lc wereld. Die raaisel oor 
gebied help. Truman is glad nie so ingewik-

Daar is die E.C.A.-kommissie kcld as 'n mens Truman sc posi
wat nie alle<'n stede en dorpe sic en sy karaktcr studeer nie. 
weer herstel en opbou nie maar Truman wit nog 'n keer presi
jie kommissie finansier ook dent word. 
Formosa se industriee en vera! St•tl l' r t maande probeer h;r die 
:lie skeepvaart. R('publikl'inse Party omll'r h-i -

Die J .C.R.R.-kommissie het din~ van 'il'na tor Taft te !>plit ... 
ten doel om akkerbou en vee- Merkwanrdig is dat hy sonder 
teelt te help en te bevorder. om van .sy Demokratiese Party 

Die Amerikaanse prof. Chester teenstand tE.' ondervind die Re
Morrill, 'n finansii'lc deskundige. publikein Dulles met die opstel
's adviseur vir die nasionale ling en uitvoering van die vr<'
Sjinese regering op Formosa. desverdrag met Japan betas het. 
Dr. Hadejinsky, 'n deskundige in As opvolger vir Marshall benoem 
stadsbestuur, het sy hoofkwar- hy B. Lovett ook 'n Republi
ti<'r in Faipek. Die hulp vir kein en dt•elhebber aan die ban k 
kinders kom van die UNICEF- Brown Brothers en Harriman in 
kommissie. New York. • 

E~TLIKE JU.;J)E 
Dulles en Lovett behoort albei 

aan die Republikeinse groep van 
Dewey, die goewerneur van New 
York. Dewey is 'n teenstander 
van senator Taft. Truman pro
beer nou <Li <' De\\ ry-groep voor 
sy wa te spa n om aan tlie Ame-

Boerejeug van Kaap 
hou Mooi Funksie 

'n Aangename afsluitingsfunk!->ie ,·ir die jaar is voor· 
verlede Saterdagaand deur die Skiereilandse Boerejeug langs 
die Bloubergs t randpad gehou in die \ 'Orm van 'n braaivleis. 
Ongeveer 100 Boereseuns en -dogters en offisiere bet dJe aand 
gesellig deurgebring rondom die kampvuur waar volkspete 
gehou, saamges ing en voordragte deur lede van die jeug 
gelewer is. or ' 

B cncwens musick wat verskaf 
is deur 'n drieman-orkes is voor
!lragte gelewer deur Rian Visse, 
Marie Tredoux, Mariana Sm it, 
Wilma H olloway, Martlla Bas
son, D ireen Gelden huys, Tys van 
der M:erwe en Gunther Leidig 
< trekklavier). Die gesamen tlike 
sang is gelei deur mej. A. Cloete 

Indiers Wurg 
Durban 

'n Beroep op die handel om 
hut steun toe te sc aan die 
rasse-indelingsplan in Durban is 
deur mnr. R. B utcher, voorsitt er 
van die D urba nsc Kamer van 
Koophandel gedoen. 

.,Dit word at ho~ waarskyn
liker dat D urban, a:; beheer nie 
to<'gepas word nie, in die nabye 
toekoms gestadiglik deur die 
Asiate verwurg en uiteindelik 
beheer sal word," het hy ges~. 

<Vervolg van voorgaande kol.) 

BE GINSEL-VERSKILLE 

Daar kan verwag word dat by 
die komende vcrkiesing in Ame
rika 'n meer prinsipHHe debat 
oor Amerika se binne- en buite
landse politick sal plaasvind, 
wat in sonderheid genl. Mac
Arthur sc verdienste is. 

So het senator Bridges, die 
regterhand van Taft, 'n pro
gram oor buitela ndse beleid be
kcndgemaak. Die program be
vat 11 punte en ek herhaal hier 
5 kernpunte wat vir ons belang
rik is. 

(4) Einde van die oor log in 
Korea deur 'n oorwinning, of as 
dit nie moontlik is nie - terug-
trekking. ' 

(5) Ondersteun ing van nasio
nale Sjina op Formosa. 

( 6 ) Toestemming vir Japan 
om sy eie verdedigingsmaatreels 
te tref. 

(8) H ulp vir Wes-Duitsland 
sodat hulle uit eie krag 'n bond
genoot in die stryd teen die 
Bolsjewisme kan wees. 

(9) Spanjc, Italiii, Griekeland 
en Turkye moet as volwaardige 
lede in die veiligheidstelsel van 
Europa opgeneem word. 

Elke ke1mer , ·an sake weet 
da t hierdie opge&te lde punte die 
regte is om \\'e!>-Europa te red 
e n Oos-Europa 'ry te maak. 

(hfkomdte.> en Freddie Smuts. 
Die Boerejeug was ook bly om 

weer na 'n lang afweslgheid 
weens siekte vir mev. Rita Ho!
meyr, jeugkommandante van die 
Paarl, by bulle op 'n funksie te 
hC. Die Bocrejeug-offisierc wat 
vir d ie reeling verantwoordelik 
was, mej. T. Cloete en m n r. A. 
H. Bredckamp (komdt.), ver
dien die dank van die beweging 
vir hul ywE.'r en vlyt en die wyse 
waarop bulle nog steeds die 
belangstelling van die Skier
eilandse jeug wakker hou. 

Kooperatiewe 
Motorherstel 

Motoreienaars van Pretoria 
gaan 'n kooperasic stig. Die 
doel van die organisasic sal wees 
besparing vir sy lede om d ie 
onkol)tc van reparasies af te 
dwing en die bes moontlikc dicns 
tc verseker. 

Hierdie tipe organisasie, wat 
in Swede en Denemarke met 
groot welslae bestaan, is al Ian:~ 

as 'n sterk gevoelde behoefte 
deur sekere kringe in die Unie 
bespreek. 

Nou het 'n groepie personc die 
voortou geneem. Die stlgters
komitcc sal 'n kooperaticwe 
maatskappy floteer en regis
trecr. 

Koeelvaste 
Onder hemp 

K oeelvaste onderhem de word 
tans in Korea getoets. Die eer
ste vyftig is reeds op die proet 
gestel en binnekort sal 'n hele 
regiment d aarmee voorsien 
word. Daar word verwag dat 
d it die aantal gesneuweldes m et 
50 tot 75 pcrsent sal verminder. 

Die borswering bestaan ult 
'n onderhemp wa t 8 pond weeg 
en is gemaak va n nylon en 
veselglas wat met kuns hars 
aanmekaar geheg is. Dit be
dek die bors en maag en is in 
staat om enlge koeel wat teen 
'n snelheid van 1,000 tot 1,500 
voet per sekonde bew eeg , tc 
keer. · 

......... 

lfllA/'14~ 
mag wees 

Ek hoop .regtig dat hierdie 
sakie gou-gou reggemaak sal 
word; of dat een of ander be
langrike of onbelangrike per
soon m'nstens 'n verklaring oor 

• die saak sal uitreik . 
Afrikaners in die noordclike 

provinsies is gelukkig. Die ecr
ste letter van die naam van hul 
provinsics is dieselfde in Afri
kaans sowel as in Engels. In
dien dit nie die geval was nie, 
sou bulle be:o moontlik. net soos 
die Afrikaners In Kaapland, ook 
in Engels-~entalig(~ motors moes 

In elk geval is die wystgmg 
van die Amerikaanse politick in 
AsiC heeltemal 'n oorwinning vir 
gent. MacArthur. Genl. Mar
shall, wat in sy hele tyd 1\1' 
offisier en as amptenaar van sy 
regering net drie maal, vir 'n 
kort rukkie, in Sjina was, het 
hom as 'n deskundige ten opsig
te van Asifi bE.'skou. Toe Truman 
sy politick noodgedwonge ver
ander, bet Marshall daaroor 
kwaad geword en bedank. 

!~~~:~:~\vo;? .~' ::~:;i~~E: Komm ' ndo 
D1e set ts nle sleg me, selfs 

goed, maar Truman het gent. " 
:MacArthur en senator Taft on-

gery het. · 

Buite ndien is genl. :\larsha ll 
' n gr .. wor t> vyand van gent. 
)laC'Arthur omda t la a.sgrnoemdr 
'n kel'r gr wr i<'r bet om 1\l a r!llmll 
te beYordr r. 

En nou daag die vraag op wie 

derskat. Genl. MacArthur bet 
'n paar weke gelede reeds tot d ie d • 
aanval oorgegaan. Op 'n ma.ssa- - 18 
vergadcring in Ohio het hy sena-
tor Taft onder rnsende toejui- ~ 
ging van 25.ooo. mense as presi- l Su•· d Afr•· kaanse 
dent van Amenka aanbcvcel. • 

(Vervolg in volgende kolom.) 
sigaret 

#-/• JOI/o.AJ/ 
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verkoop en herstel Radio's en Elektrleae 
Toestelle. OeregiStreerde Elektrlsltelts
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BORLOSIES EN BRILLE 
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(Nr. 1)1/9H9 

Betloek ons Tak in die Wandel

cane, Groote Kerk-cebou, vir 

Radio's, Elektriese Toestelle en 
Meubela. Skryf aan ons Pos

bestelllncaafdelinc, Phil Morkel, 

PosbWI 2721, Kaapstad. 

BRILLE 
Bring u oogarts se voorsktifte vir br'ille na ons. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Naturelle Word Blywend 
By Stede lngeskakel 

Verlede week bet die ~linister van Naturellesake, dr. 
H. F. Verwoerd, 'n konferensie in Pretoria geopen waar die 
beplanning van naturelleplekke vir Pretoria en omgewing 
bespreek is. Die minister bet van die geleentbeid gebruik 
gemaak om 'n baie belangrike aankondiging te doen oor die 
permanente vestiging van naturelle in blanke gebiede. 

Die kerngedagte op die konfe· 
rensie was dat naturellewoon
plekke in die blanke gebiede 
voortaan op 'n grondslag van 
Jangtermyn-beplanning ingerig 
moet word. Dit beteken dat 
naturelle nie uit blanke gebiede 
verwyder word nie, maar inteen
deel permanent (op grondslag 
van Jangtermyn - beplanning) 
daar gevestig word. Trouens, 
die minister wil vir hulle voor
siening maak ten opsigte van 
water, paaie, Jig, ens. om die 
permanentheid van hulle verblyf 
in die blanke gebiede te be
klemtoon. Ooreenkomstig hier
d:e beleid sal die duisende na
turelle wat tans in blanke ge
biede verkeer, met staatshulp, 
permanent daar gevestig word. 

Dit is nie wat die meeste 
blankes onder .,apartheid" ver
staan nie. 

Die Minister van Naturelle
sake het as 'n handleiding vir 
d!e verteenwoordigers op die 
konferensie voorgestel dat 'n 
gebied of gebiede naby 'n stad 

Begeerte Na 
E.ie Taa/ 

Die wetgewende raad van die 
Amerikaanse staat Massachusetts 

of omgewing aangedui moet 
word waarbinne aile naturelle
behuising binne 'n gegewe tyd
perk aangepak moet word. Oor 
'n tydperk van jare moet allengs 
in hierdie gebied voorsiening 
gemaak word vir treinvervoer, 
water, paaie, elektrifikasie en 
riolering. 

In die spesifieke gebied sal 
plakkery nie belet word nie en 
sal naturelle toegelaat word om 
hulle eie huise op tradisionele 
sty! te bou. 

Die minister het verklaar dat 
hy besluite oor die terrein, 
rondom of naby blanke stede 
waar naturellewoonplekke inge
rig moet word ooreenkomstig 'n 
sleutelplan wil neem. Hy het 
gese: 

Die enigste metode is dat 'n 
gebied (of gebiede) naby elke 
groot stad en omgewing aange
dui word waarbinne verklaar 
word dat die naturellebehuising 
binne die volgende halfeeu ge
plaas moet word. Binne hierdie 
gebied moet die toekomstige 
ontwikkeling geskied. 

die Fagan-verslag en is aauvaar 
deur die Verenigde Party. Dit 
is die enigste praktiese beleid 
wat rekening bou met die be
staande werklikheid. Niemand 
sal die regering kritiseer omdat 
by dit aanvaar het nie, as die 
regering nie voorgee dat by dit 
nie gedoen bet nie. 

,.VERSTANDIG'' 

.,Dr. Verwoerd het nou soos 
'n verstandige en eerlike man 
sommige van die praktiese ver
eistes vir hierdie beleid van in
tegrasie uiteengesit. Hy wil he 
dat munisipaliteite naby elke 
stad 'n woonstreek moet afson· 
der wat deur die naturelle be· 
woon kan word soos hulle toe
neem vir die volgende vyftig 
jaar. Hy wil he dat die muni
sipaliteite hierdie woonstreke 
moet voorsien eers van water, 
dan van paaie, dan sanitasie en 
ligte en eindelik van huise. 

.,Dit is die dinge waarvoor die 
naturelle altyd gevra het en hier
die selfde dinge word jarelank 
al bepleit deur verligte deskun
diges." 

Rooies Versprei 
Gerug Oor 
Pontecorvo 

D.·e Voort_.ekker,Apteek sal ·n wetsontwerp behandel wat 
vra dat die taal van die Ver-

Kerklaan, KAAPST AD enigde State nie .,Engels" is nie, 

Kommentaar 
van Engelse 

Pers 

Nadat Intelligence Digest 'n 
paar maande gelede berig het 
dat die Russe onder Ieiding van 
prof. Pontecorvo, die atoom
deskundige wat uit Brittanje 
na Rusland weggeloop het, teen 

maar .,Amerikaans." 
Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN Die wetsontwerp is deur J. B 

Besoek ons of skryf om besonderhede Nordgren ingedien en dit beoog 
lli::::::=:==:::::=:==::=~=~= ~=~=::;:ii= ;::=~=::== :==:;:=;::: :;::i= ~=;::=::;::.;:= =:=:::= =::;::.;:= ::==::;: ==:::::= :==:;::::;::.;:= :;::=:;::=:::;:::;= =:==:;:: =:::;: =:= :.;:=:;:=:::;: =:= ~~ verde r da t die , ,Enge lse Gram

matika-boeke" verander moet 
~~~~word na ,,Amerikaanse Gram

matika-boeke" vir die skole. 

Teken • 

'" op DIE. 0 8 f Die Amerikaners beskou dit 
• • • reeds lanka! dat wat hulle praat 

Sold-Afrika la vandac 'n Koulnkryk onder 'n Brit.e koninc: 

DIE O.B. v~ vlr 'n Republiek onder 'n Afrikaan.e President. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partystelsel wat dle volk verdeel en vee vir dle 
Part71ote Eoheldataat. 

e Verwerp vertee.nwoordiging deur bandlancera van polltieke 
pa.rtye en vee vir regering deur vrye volkaverteeowoordicen 
en deekunclice beroepsverteenwoordicera. 

e Verwerp die Kapitalisme en vee vir 'n Afrikaner-vol.lu

ekoaomle. 

e Verwerp die polltieke, maatskapllke en ekonomiese lntecrasle 
van dle nie-blanke en vee vlr terrltoriale apartheid 

DIE O.B. wll 'n vrye, eensg"esinde, en welvarende S.A. bou. 
DIE O.B. ae ideaal Is ook u ldeaal. Help om dlt te verwesenllk. 

~ ~~ 
I ntekenvorm ~ 

Neem asaeblief my Mam op cu intekenaar op ,,Die 

O.B." tot ek" in kennb ateZ om toeaending te ataak. 

Hierby ingealuit 11ind " die bedrag 11an .... ............... .. 

............... , ........ mr die eer.te ........ ............ tnGGtsde. 

NAAJI .............................................................. .. 
<Naam en Adrea In Blokletters) 

POSADRES ... ..................................................... . 

......... ··'"·· .......................................... . 

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

.......................................... 
Handtekefting. 

IJltet~eld: lJ/ 8 per jaar of 8/S per balfjaar. 

•oec -bltef s:ommt..te b)' pl&ttel&Ddae tjelu. 

,.Amerikaans" is en nie ,.Engels" 
nie en hulle is dan ook besonder 
trots op wat hulle beskou hul 
,.digterlike talent" is, soos ge-
openbaar in hul uitdrukkings
ryke spreekwyse. 

Hierdie verskynsel, naamlik 
dat selfstandige volke na 'n eie 
taal soek, bet reeds Engelsspre
kendes in ons laud tot die oor
tuiging Iaat kom dat die t~kom
stige taal van Suid-Afrika Afri
kaans sal wees. 

DIE KATYNMOORD 

(Vervolg van bls. 6, kol. 3.) 

die regering te stuur. Dit bet 
egter verdwyn en nie die rege
r"ing bereik nie. Geen haan het 
weer daarna gekraai nie tot vyf 
jaar later toe die leer kol. Van 
Vliet gevra het om weer 'n ver
slag op te stel. Van Vliet se 
gevolgtrekking is: .,Ek ~glo dat 
die Busse dit gedoen bet. Ek 
b.et die Duitsers gehaat en wou 
bulle n'ie glo nie. Ek b et ge
weet dat die Du\'tsers bul bes 
sou doen om my wys te maak 
dat die Russe dit gedoen het •.. 
Dit was slegs met die grooltste 
teensin dat ek uiteindelik be
sluit hdt dat d'it wei waa.r was.'' 

Ook ander Amerikaanse offi· 
siere wat die graf gaan onder
sock het het met Van Vliet 
saamgestem en ds.arop gewys 
da.t die Poolse offisiere in pelS'
jaste en warm klere geltleed 
was, wat geskik was vir Smo
lensk se koue lente en n'ie vir 
Augustus nie - die tyd wat die 
Russe beweer die Duitsers die 
moord in 1941 sou gepleeg het. 

Ten slotte verklaar Time dat 
daar nog 11,000 Poolse offisiere 
spoorloos in Rusland verdwyn 
bet, en dat die Russe blykbas.r 
hul houvas op Pole lank voor
uit beplan het. Vanda'g beers 
die RussiEse leer oor Pole ter
wyl die groQtste deel van die 
'foolse leerleiding uitgeroei is. 

aanstaande Julie hul eerste wa
Na aanleiding van dr. Ver- terstofbom sou ontplof, het die 

woerd se verklaring skryf die Russe - of vriende van Ponte· 
Cape Argus soos volg: corvo - die gerug versprei dat 

.,Sommige van die vereistes Pontecorvo deur die Sowjet
vir die nuwe beleid van integra- regering in hegtenis geneem is. 
sie van die naturelle in die Intelligence Digest verklaar 
stadshuishouding, wat nou die dat hierdie gerug 'n kommunis· 
plek ingeneem het van die rege· tiese slenter is om die aandag 
ring se eertydse drome oor van Pontecorvo se uiters belang
apartheid, is behandel deur dr. rike werk af te trek. Die blad 
Verwoerd tydens 'n beplannings- merk op dat diegene in Brittanje 
konferensie in Pretoria. wat met Pontecorvo in voeling 

,,Die beleid wat mnr. Schoe- was voor sy vlug uit Brittanje 
man en dr. Verwoerd tans na- tans senuweeagtig is omdat 
streef is integrasie van die n~ hulle 'n deurtastende ondersoek 
turel in die stadsbuisbouding. van die Churchill-regering ver
Hierdie beleid is uit~ngesit in 

1 
wag. 

REG EN VERKEERD IN 
•• 

PARTYPOLITICI SE OE 

;:g~~:~:~::~::~ ::~. :':· rs·~;;~ -o~~--i.~~er~ ·1 
Wassermann se brief in u uit- Dit Sien 
gawe van 21 November wil ek 
net se dat ek nie glo die party- ~ • • • • • • • • • • -
politici .enige .ag ~P s! brief sai . d' b •t I d h I oorlogvoer en 
slaan me, maar d1e dmge waar- . led. Ul e an e P 

t k IS 1t weer reg. 
van hy meld, staan aange e en 1 t d . d' a typoli 
en as die Regter eendag 'n ant- . n ussen. rmg IC p r . . 

d I · 1 h II een bek oral m om verdeeldhe1d te 
woor ~a e!s, sa u e . g bring, selfs in die kerk is hy 
verskonmgs kan aanvoer me. kt' f 0 · h 'd · d!'e Je a 1e . nemg e1 IS -

Dit is 'n eienskap van party- wensbron van die partypolitiek. 
regerings om die ding wat hulle Toon my een enkele partyrege
self doen te beskou as reg, maar ring waar die volk oor groot 
wat die ander man doen is ver- vraagstukke verenig is. Ons het 
keerd. So was dit reg van En· nou vir meer as veertlg jaar die 
geland om ander volke te ver- een partyregering na die ander, 
ower, maar toe Hitler 'n dee! maar ons vraagstukke is verder 
van Pole wou verower, was dit van 'n oplossing as ooit tevore. 
verkeerd, want dit was nie, ,.ek In plek van die ,.beter wereld" 
of my maat" wat dit gedoen het wat die partypolitici belowe het, 
nie. Toe Rusland ook 'n dee! het ons vandag 'n wereld met 
van Pole verower, was dit weer stygende lewcnskoste na 'n peil 
reg, want toe was dit .,my waar niemand weet dit sal ein
maat." Nou is Rusland nie meer dig nie, 'n wereld waar klaar 
maat nie en is die dinge wat hy gemaak word vir nog 'n oorlog, 
doen weer verkeerd. 'n wereld wat verdeel is in twee 

In ons eie land sien ons die- groepe - Oos en Wes. In die 
selfde. Toe Smuts in die buite- ou tyd het die mense nog die 
land gaan ooglogvoer het, het verstand gehad om na 'n oorlog 
Malan en Havenga gese hy doen vrede te maak; vandag bet hulle 
verkeerd, maar nou dat hulle dit nie - net groter kennis om 
aan bewind Is, gaan bulle ook in oorlog te maak. 
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SUID-AFRIKAANSE GRONDSLAG VIR 
ONS REPUBLIEK HET AL BESTAAN 

Kerk Verkoop 
Wenke aan 

Wedders 

Wauneer ons dink aan ons toekomstige repuhliek word met reg die vraag gestel : Watter 
soot·t r epubliek ons as ideaal stel ? Hierop kan net een antwoord wees: 'n Republiek met ' n f'i<> 
Suid-Afrikaanse staatstelsel eoos geopenbaar in die re}>nblieke van die Oranjc-Vrystaat en d i<> 
Transvaal. Hierdie r epublieke is geborf' uit die groot Afrikanervol ksbeweging, die Groot' Trek, 
het bulle eie grondwet en staatsvorm gf'had en is finaal gelikwideer op 31 Mei 1902, skryf mnr. 

Die Rooms-Katoliek e kerk in 
Stourbridge, E ngeland, bet 'n 
nuwe m etode uitgedink om geld 
:n te samel vir ' n Roomse skool 
- by verkoop we nke vir perde
reisies. 

D ie kerk gebruik 'n plaaslike 
dokter wat bale goed op die 
hoogte is met perdereis ies om 
d ie voorspellings te doen. Sy • 
wedderskring het binne een 
week van 1,000 tot 7,000 aange. 
groei. Die fool van 1/- per 
week wat die wedders betaal, 
word in die kerk se s koolfonds 
gestort. 

\. ]. van Rooy in die Aprilnommer van Koers. 

Nou kan daar wei ge r edeneer word dat h ierdie repuhlif'ke demokratieb 
was, dat die Unie '\'an Suid-Afrika vandag ' n demokraticsc grondwet het en 
dat ons dus vanself die r egte eoort repuhliek sal he indien die Goewerneur
gen<>r-aal deur die "olk gekies en , Presiden t" genoem word. Dit is egt<>r 
'n uiters oppervlakkige beskouing en dit sal bepaald die moeite loon om 
' n nadere onder soek in l<> stel na ·die grondwet van die , .Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek" van 1882-1902. Moontlik mag dit one duideliker riglyne '\'ir 
die toekoms verskaf. 

Die staatsboof was die Presi
dent wat direk deur die stem
geregtigde burger.1 verkies is 
vir 'n tydperk van vyf jaar. 
Die grondwet van 18M het die 
uitvocrende gesag opgedra aan 
'n Uitvoerende Raad wat be
staan het uit die President, 
Kommandant- Gencraal, twee 
stemgeregtigde burgers en 'n 
sekretaris. • 

Die Kommandant-generaal is 
d irek deur die stemgeregtigde 
burgers gekies vir 'n termyn 
wat van tyd tot tyd verander 
is maar in 1896 finaal op vyf 
jaar vasgestcl is. Die twee 
burgerlede is deur die Volksraad 
gekies vir 'n tydperk van d rie 
jaar en die Sekretaris vir 'n 
tydperk van vier jaar. 

GEEX KABINE T 

H ierdie t lih oerende Raad 
was iet s beeltemal anders as die 
kabinet va n E ngela nd, die Unie 
en die tu. d r r Jan<le van die 
Sta tebond. D ie vern u.amste ver 
skil is die ft> i't dat die Uitvoe
rende Rand onafbanklik was 
van die Vol.k..,raud in die opsig 
dat niemand ten.elfder tyd lid 
van die Uit'\·oerende Raad e n 
die Volk'!raad kon wees nie. 
Toe byv. d ie Volksraadslid va n 
Pre toria, \\'olmurans, verkies i"' 
tot lid \'till die Uitvoerende 
Raa<l, m O<''> by bedank as lid 
van die Vol.k.o;raad, en iem and 
anders is in sy plek gekies. Dr. 
J-eyds wac; nooit lid van die 
Volksraa d rue, maa r wel lid 
van die Uih"oerende Raa<l . 

GEEN P ARTYSTELSEL 

Hicrdle wyse van sarrestclling 
van die Uitvoerende Rn.ad bet 
mccgcbring dat alhoewcl daar 
een tyd allerhande ,partye" was 
soos die ,Transvaal National 
Union," ,.South African League" 
en 'n liberaal-progressiewe sek
sie onder die Boere self, daar 
van 'n partystelsel, soos vandag 
by ons bekend, geen spra!(e was 
nic. Daar was geen Eerste 
Minister en geen Leier van die 
Opposisie nie. Geen , party" kon 
ooit ' n , regering" saa m stel 
nie - te m eer daa r die grond
we t duidelik bepaal he t da t die 
volks wil e n nie dif' ' 'a n ' n poli
tieke magsgroep nie t en aile 
tye die deurslag m oes gee. 

Verder wa.:; die Uitvoerende 

NUWE BLAAS UIT 
STUKKIE 

'n Nuwe snykundige tegniek 
waardeur 'n gesonde blaas in 
die plek gestel kan word van 
een wat deur kanker aangetas 
is, is deur dr. Elmer Hess, 'n 
Amerikaanse blaasdeskundige, 
beskryf. 

Wanneer iemand se blaas 
weens kanker verwyder word, 
word 'n gesonde stukkie daar
van tregtervormig in die plek 
van die aangetaste deel vas
gewerk. In 'n paar maandc 
groei die deeltjic tot 'n nuwe 
volmaak en funksionerende 
)Jiaas. 

Raad eintlik 'n soort ,binne
kabinet." Dit was 'n klein lig
gaam wat die regeringsbeleid 
vasgele bet. Departements
hoofde soos ds. S. J. du Toit 
<superintendent van onderwys), 
d i e mynsuperintendent, d i e 
naturellesuperintendent, die 
staatsprokureur ens. het die 
vergaderings bygewoon wannecr 
sake wat bulle besondere a fdc-
lings geraak hct behandel is. 

KRUGER SE BELEID 

Daar was later 'n sterk agita
sie dat ministers aangestel sou 
word, wat direk aan die Volks
raad verantwoordelik is. Presi
den t Kruger bet hom egter sterk 
h"ierteen verset omdat dit teen 
sy staatsopvatting was. 

Die wetgewende mag bet by 
die Volksraad, wat deur die 
stemgeregtigde burgers gekies 
is volgens die beginsel van vrye 
verkiesing, berus. Wat onder 
,vrye verkies1ng" verstaan is, 
is deur staatspresident Kruger 
duidelik beklemtoon in 1891 
tydens die bespreking oor die 
afskaffing van verkiesingskomi
tees. Die volgende is genotu
lecr: 

.. Z.H.Ed. de Staatspresidcnt 
zeide het onbetwistbaar was 
men van die Verkiesings Comi
te's ondervinding had. Een 
eeht Republikeinsch beginsel 
was het Volk heeft de Koning
stem en eene vrye stem is God's 
stem en wa n nef'r m('n Contite's 
oprichtte gir(g men rilet a ileen 
tegen d en menMlh, <loch tegcn 
God's ste m en bracht een bar. 
op bet land, t>n w a t zou (laar
va n worde n. Indit>n m r n op 
t>ene of a ndere wyze O\ ergellaald 
werd te stemme n, was dat geen 
vrye verkit>zing - door die 
Comite's werder er partysehap
pen gevormd.'' 

PARTYE I N K I EJ\1 GE SMOOR 

\Vet · nr. S, 1894, a rt. 9, het 
gevolglik die optrt'6 van ver
kiesingskomitee<l onwettig ge
maak. In 11195 w ou sommige 
volksr aad 'llf'dt> nog verder gaan, 
die bestaan '\'an politieke ver . 
enigirigs totaal verbied en be
paal dat lede van sodanige ver
eriigings nie amptenare of 
volksraa<l!!lede mag word nie. 
l\l ettertyd he t dit tog geblyk 
da't die wet VlUt 1894 effektief 
was, en wa<; daar ba ie min<lt'r 
klagU_>., oo r die wyse waal'op 
verkit><;ing., gl'hou il>. 

Vanaf 1873 is Volksraadslede 
vir vier jaar gekies en moes die 
helfte van die lede om die twee 
jaar aftree. 

I n 1890 hct daar 'n belangrike 
verander'lng in die G rondwet 
gekom. Die nuwe wet bet bepaal 
dat die wetgewende mag by 'n 
volksverteenwoordiging wat uit 
'n Eerste en 'n Tweede Volksraad 
bestaan bcrus bet. Die aantal 
ledc sou dieselfde vir die twee 
rade wees. nl. 24, maar die 
Eerste Volksraad was die hoog
ste gesag van die staat. 

BAlE BELANGRIKE 
BEGINSEI, 

Die vereistes vir stemreg is 
so necrgele dat feitlik net die 
ou gevestigde burgers van d ie 

land lede kon word van die 
Eerste Volksraad, terwyl die 
Uitlanders vee! v roeer vir d1e 
Twecde Volksraad kon stem en 
ook daarvan lede word. 

Die bt>lang r1kheid va n hierdie 
Tweedt> \ 'olksraad is in die ver 
led r d ikwels onderska t omdat 
<lit nlty<l <lirek in verband are
bring i '> m et <li t> uitlun<lt>r
agitasie vir meerdere '>Wmreg. 
Aangesien dit nie die agitasie 
laal opbou bet nie, word b lerdie 
Tweede VoJJ<·sraad beskou as 'n 
mislukking - as iets wat op sy 
beste 'n vyfde wjel aan die wa 
was. 

T og bet hierdie Tw~de Volks
ruad 'n baie bela ngrike rol ge
l-peel. Die Eeri.t e Volksraad 
bet, weens die «trenge stemre g
bepalings, fe itlik u itsl uitlik uit 
boerende Boe re bestaa.n. Die 
nuwe toestand h f't egter jnge 
wik.kelde m yn- en n ywerheids
wetgewing vere'i'l-lets waaroor 
d ie lede van dif' E er.<;te Volks
raad nie met gP.sag kon praat 
nie. In die Twet'de Volksraad 
kon egter heel gou van die 
n.u we intrekkt>r 'l s itting neem 
f'n s~ bul le bydrae lewer t~t 

hierdie deel van die wetgewing 
van die l and. 

BE T E R AS SEN AAT 

Dat dit werklik die geval was 
blyk uit die volgende kom men
taar van The Star van 28 Augus
tus 1896: .,Taking the work of 
the session ns a whole, however, 
it may be said the second 
Raad has justified its existence, 
and has given proof that with 
fuller powers it would be capable 
of doing much good work." 

Hierdie Twecde Volksraad bet 
dus beslis 'n gunstige indruk 
gemaak. nelfs vyandige koe
rante bet gemeen dat dit met 
meer mag meer goeie werlt' kan 
docn. Dit vt>rgelyk ba le goe<l 
m et die Senaat van va.ndag, 
wat al hoe m inder mag kry 
sodM dit rninder kwaad k an 
doen. 

\Vaar l;uid-Afr'ika vall(lag in 
Iii<~ midde van groot n y wt>rh<•ids
ontwikJ(eling strum s.ou dit 
goed W l'CS as die Senaat , ·ervang 
kan word deur 'n wetgewende 
Jiggru.tm wat be'!taan uit des
kundiges. Dalk S()U ' n m od erne 
Twt>t>de Volksraad saamgest t>l 
kon word deur beroeps- en 
bt>la ngeverteenwoordig'ing, 110os 
h~'Voorbeehl a.t reeds die ~gevnl 
i" mt't die direksle van d ie 
Nn.,ionale F inansit>skorporusic. 

E lSE VIR R E PUBLIEK 

Om op te som moet 'n Suid
Afrikaanse republiek die vol· 
gende eienskappc hC indien dit 
op Su id -Afrlkaanse lees geskoei 
moet wees: 

T e n eerste mot-t die staats· 
hoof 'n presidt'nt w ees, gekies 
deur di t ,·olk vir 'n vnsges telde 
t ermy n. Hy m oet regeer m et 
behulp van 'n ufhoerende raad, 
wnt onafhanklik sal wees van 
d ie volks raad. 

\Vanneer <li t' wetgewende 
mag eventueel na Pre toria ver
skuif word, moet tog sorg 
gedra word d at die nuwe volks
ra u.dsgebou volgens Sui<l-Afri· 

kaan'>e tradisie ingerig word e n 
n ie weer ' n slaafse JUlboot&ing 
va n die Britse House of Com
mons nie. Die ta fels m ()('t in 
konsentriese balfs irkeJs om die 
\ Oorsitterstoel geplaas word soos 
di't in die ou Zuid-Afrikaans.che 
R epubliek die geval was. Daar 
moet geen Regering-Opposisie
opstelllnt;" in slagorde wees nie. 

T en slotte moet die volks
raad die hoerhuis wees e n moet 
bygestaan word deur 'n tweede 
volksraad v a. n deskundiges, 
saamgestel d enr be roepsverteen
woordiging of en ige a uder lvyse 
wa t <lie beoogde resultaat lewer. 
Hierdie stelsel sal aanvaarbaar 
wees en is trouens ook die 
enigste wa.t hit'r .,al deug omdat 
dit op Suid-Afrikuarse bodem 
ontstaa n het . 

' n R epubliek met 'n president, 
,speaker," eerste mini<;ter , op
pos isielr ier , ,s<'r gt>ant-at-arm<;" 
en ,gentleman-u~ober of tbf' 
bla.ck rod" is ' n staat wa:t op 
vreemde Ires geskoe'i is en <lus 
g eheel en a l vcrwerplik. 

Sen . A. ;\I. Conroy, gewese mi
nister van Iande in die Smuts
kabinet, is vcrlede Vrydag na 'n 
lang sickbed oorlede. Hy is op 
sy plaas Koppieskraal, in dit> 
distrik Koffiefontein, begrawe. 

-Reuse-Wins 
In Handel 

T en ~>pyte va n die stygende 
le wt'nskoste is daar nog groot 
handt>lsondernemings wat fnn 
t.astie'le winste maak soos blyk 
uit <lie jongste jaarvt>rslag van 
<lie O.K.-ba.,aars. 

\'t>rled e jaar se totale win'> 
wa., £1,401,087 en vanjaar het dit 
ge'ltyg tot £1,668,903. Nadat voor
s iening vi r belasting g('muak i'> 
het nog £1 ,217,499 oorg't'bly , ·ir 
verdeling. 

Ve rgf'lyk dit m et dif' wins vtut 
£450,960 in 194.9 en £S82,M S in 
1947. In vyf jaar bet die h llll· 
dr l<,maatskappy <>e winste dus 
m r('r as \'Crdriedubbel tt>n,·yl die 
lewt>nskoste in die tyd met on
geveer 25 persent gf''i tyg hct. 

WIL INSEI{TE NOU 
OOK MET SIEI{TE 

BEKAMP 
Groter aandag word in die jongste tyd deur na.vorsers 

gegee aan die metode om insektepla.e met behulp van 
siekte t e bestry. In die landbou-na.vorsing&laboratoriums 
van Cambridge word tans proefoemiogs gedoen met 'n 
virus wat die eienskap bet dat dit kristalle in die liggame 
van insekte veroorsaak wat hulle laat vrek. Dit is oor· 
plantbaar op miere, bye, perdebye, skoenlappers en motte, 
en ta.s die insekte net in hul lanvestadiums aan. Daar 
word gemeen dat die virus in die ' 'onn van die kristalle 
versprei kan word om te dien as 'n bestr:yder ,.11n insekte-
plae in die landbou. ' 

Ook in K a nada is 'n virus I veroorsaak . In hierdie geval is 
ontdek wat die wurms aanval 'n soor t perdeby u it Amerika 
wat die plantasies wat vir ingevoer wat die wurm uit roei 
papierproduksie gekwcek word, deurdat die wyfie haar elers in 
verniel. 'n Beweging is nou die moteiers Hl. W a nneer die 
aan die gang om hierdie metode I w urms uitbroei, vreet d ie klein 
van insektebestryding algemeen perdebytjies bulle van binne a t 
te maak vjr landboudoeleindes. op. Bemoedlgende resultate is 

Die metode om insekte met reeds behaal, hoewel d it nog te 
ander insek te te bestry word al vroeg is om te sien of d lt die 
geruime tyd toegepas en is ver- wurmplaag heeltemal sal uit
al in Amerika ver gevorderd . In 1 roei. Die per tlebye word deur 
Suid-Afrika word vir die afgelope die insek tekundig e afdeling va n 
paar jaar ook van hierdie me- die departem ent van Jandbou 
tode gebruik gemaak in die be- in Pretoria geteel en aan bocre 
stryding van die karoowurm wat verskaf wat dit dan in h ul veld 
groot verwoesting aan bossies · los. 
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STEL NOU ONDERSOEK IN 
NA KATYNMOORD 

Met die inieidende opmerking dat ,sedert die skandalige verhaai van 
Duitsers wat die hande van Beigiese kinders afgekap het tydens die Eerste 
Wereidooriog, het die burgers van die Verenigde State gruweiverhaie met 
'n Iofwaardige wantroue geiees," herig die Amerikaanse weekbiad Time dat 
daar tans 'n ondersoek deur die Kongres ingestei word na die ,byna ver
gete" Katyn-siagting. Die blad haai die getuienis van Amerikaanse offisiet·e 
aan wat teen hoi sin erken dat die massamoord op die Pooise offisiere wei 
deur die Rosse gepleeg was ennie deur die Duitsers nie. Wat die blad egter 
nie meld nie is dat die Duitse oorlogsieiers in Neurenberg tereg gestaan het 
on4er meer op aanklag van die mas sa moord van Katyn en dat die 'Ameri
kaanse regering wei die besoedeide woord van die Russe aanvaar het ten 
spyte van •die ,lofwaardige wantroue" van Amerikaanse burgers. 

missie is aangestel onder Ieiding 
van Raymond Madden. 

OFFISIERE OORTUIG 

Een van die eerste getuies 
wat hul genader het was lt.-kol. 
John van Vliet wat as krygs
gevangene deur die Duitsers na 

Katyn geneem was. Hy bet on
middeU'tk na sy vrylating ann 
die einde van die oorlQ16 verslag 
gedoen aan die hoof van die 
intelliger.-sie-afdeling. Die het 
hom Jaa.'t s.weer om te swyg en 
onderneem oni die verslag aan 

(Vervolg 9P bls. 4, kol. 3.) 

Nie Aanges/uit Nie 
(Vervolg van bls. 1, kol. 5.) 

REGTE. I DE. E., MAAR 
MOE.T UITGE.VOE.R 

WORD - NOU 
Volgens 'n berig in Die Transvaler het mnr. J. G. 

Strydom, Ieier van die N.P. in Transvaal, in 'n toespraak 
verklaar: ,,Die blankedom in Suid·Afrika sal ten opsigte 
van die kleurvraagstuk 'n eenbeidstandpunt moet ont
wikkel wat voortdurend daarop gemik moet wees om al 
die koloniale regerings van die vasteland van Afrika te 
oortuig van die noodsaaklikbeid van 'n eenvormige nie
blanke beleid, indien die witman nie op hierdie donker 
kontinent wil ondergaan nie." 

Na aanleiding van hierdie 
verklaring het Die Transvale r 
in 'n hoofartikel geskryf dat 'n 
regering van die Unie sy plig 
versuim indien hy nie na so 'n 
eenvormige beleid wil streef nie. 

Dit bly dus die taak van die 
Unie om die ander belangheb
bende gebiede van 'n eenvormige 
beleid te oortuig en om hulle 
sove r te kry dat hulle ook die 
gesonde beginsels van apart
heid sal aanvaar. Aileen so sal 
d ie toekoms van die blanke ge
meenskappe verseker kan word. 

Die plig en die taak van die 

word. Die tyd om eise oor die 
verdeling van Afrika te stel, is 
nou wanneer die hulp van Sold
Afrika nodig is, en nie eers later 
wanneer die wereld weer veilig 
gema.alt is vir nuwe of ou im
perialismes nie. 

Wat meer is, die voormalige 
Poolse eerste minister, Micolaj
czyk, wat 'n verbete vyand van 
die Duitsers was, h.et in sy ver
baal van die massamoord 'n 
paar jaar gelede beoklemtoon dat 
die Du'itse dokumente in ver
band met die saak in die bande 
van die Amerikaanse leer geval 
beit en dat daaruit ontwyfelhaar 
geblyk bet dat die Russe die 
moordenaars was. Hy het ver
klaar dat die paaibeleid teer.oor 
Rusland tot 'in die Neurenbergse 
hot voortgesit is deur hierdie 
Russiese misdaad ter wille van 
Stalin op die Duitse offisiere 
se skouers te plaas. 

rege ring is duidelik gestel. 
nie deur die -,,samesmelting" in · Suid-Afrikaanse koninkryk tot Maar, wat omtrent die uitvoe
jie kraal van die H.N.P. gelok 'n republiek buitekant die ring daarvan? 
nie. Britse Statebond; en vir die 

(c) Die oordrag van die Brit
se Protektorate binne en aan 
ons grens moet kragtens ons 
historiese en praktiese reg ge
skied voordat enige oorlogsver
pligtinge deur Suid-Afrika uit
gevoer word. Die tyd om eise 
te stel is nou dat Brittanje oor 
ons verlee is en nie eers later 
wanneer die gevare vir Brit
tanje gewyk het nie. 

Is hierdie eise deur ons rege
ring gestel? Nou berig Time dat Ameri

kaanse offisiere wat deur die 
Duitsers· na die ma.ssagraf ge
neem is om self te sien, na die 
oorlog verslae opgestel en aan 
die owerheid oorhandig het. 
Da.ar is nooit lets van die ver
slae weer verneem nie en eers 
vyf jaar later bet die leerower
heid die betrokke offisiere ge
nader om weer 'tt verslag op te 
stel - dit wil se vier jaar 
nadat die D.u~tse leerhoofde 
reeds tereggestel was.. 

WAT GEBEUR HET 

Die verhaal van Katyn is kort
liks dat die Duitsers 1n April 
1943, na hul offensief teen die 
Russe aangekondig het dat 
hul!e 'n massagraf naby Smo
lensk ontdelc het waarin die 
lyke van ongeveer 4,000 Poolse 
offisiere gevind is, alma! met 
hande agter die rug vasgebind 
en met skote in die agterkop. 
Die Duitsers het die Russe be
skuldig dat dit die !yke van 
die Poolse offisiere is wat bulle 
'in 1939 gevange geneem het. 
Die uitgeweke Poolse regering 
het die Internasionale Rooikruis 
versoek om op die plek te gaan 
ondersoek instel. Die Duitsers 
bet toel;;-estem, maar die Russe 
wou nie. Daarop het die Duit
sers 'n kommissie van mediese 
deskundiges bestaande uit nie
Duitsers na die toneel gestuur 
asook geallieerde krygsgevan
genes. Dit het geblyk dat geen 
briewe en koerante wat aan die 
lyke gevind is later as Mei 1940 
gedateer was nie - dit wU se 'n 
volle jaar voordat die Duitsers 
Rusland binnegeval bet. Niete
min bet die Russe die Duitsers 
van die moord beskuldig en die 
Geallieerdes het dit so aanvaar 
en selfs toegestem dat dit in 
die Neurenberg-aanklag teen 
die Du'itse oorlogsleiers opge
Jleem en deur die Russe self as 
aanklaers in die hof gelees word. 

,WAARHEID" 

Time berig voorts dat ,gedu
rende die na-oorlogse tydperk 
van hartlikheid" tussen die 
Sowjet en die Weste die Rus
siese verhaal as die waarheid 
aanva.ar 'is. Die Katyn-tragedie 
was so te se vergete behalwe 
deur die Pole. Maar 'n aantal 
Amerikaanse Kongres m a n n e, 
daartoe beweeg deur hul Poolse 
kiesers en 'n komitee onder lei· 
ding van die v~ormalige Ameri
kaanse gesant in Pole, Ar"thur 
Bliss Lane, het volhard met 'n 
versoek dat die Katyn-gruwel 
herondersoek moes word. Hier
toe is verlede herfs deur die 
Kongres toegestem en 'n kom-

In die tweede instansie het hervorming van die koninkryk 
•erreweg die meeste Afrikaners se partystelsel van regering tot 
wat lede of ondersteuners van c;lie republiek se stelsel van 
jie A.P. was ook nie tot die volks- en beroepsregering, het 
Jeledere van die H.N.P. toege- die Grootraad ook beslu'it dat 
tree nie. die Ossewabrandwag .in dle 

toekoms moet help met ,die 
skepping van 'n front so breed 

PRAKTJESE WENK 

VERONDERSTELLING 
VFlRKEERD 

In die vroee stadiums van 
Jie ,samesmelting" het meeste 
mense van die veronderstelling 
uitgegaan dat al die lede van 
Jie A.P. wat nie lede van die 
O.B. is nie sowel as die meer
.Jerheid van die O.B.-lede van 
die A.P. by die nuwe N.P. sal 
aansluit. Hierdie veronderstel
ling bet geblyk verkeerd te 
wees. Slegs 'n onbeduidende 
pers~mtssie van die O.B.-lede, 
.vat meer as 90 persent va.n die 
~.P. se ledetal uitgoemaak bet, 
het by die nuwe politieke party 
1angeslu~ Die hele res het een
voudig In die Ossewabrandwag 
.;ebly. En 'n groot deel van die 
~radisionele Hertzog-volgeJinge 
van die A.P., wat nooit lede van 
·lie O.B. was n'ie, het ook nle 
"Jy die nuwe party aangesluit 
aie. 

as moonttik van persone en 
groepe wat bereid is om die 
pa.rtystelsel te verwerp, reeds voer. 
vir die huid'ige sta.at.'' 

Die onderleier van die Ossewa
brandwag het in sy jongste ver
klaring oor , die voorwaardes 
vir Suid-Afrika se deelname 
aan oorlog" die volgende prak
tiese wenk aan die hand gedoen 
om hier~ plig en taak uit te 

Hy het aangevoer dat Suid
Afrika as teenprestasie vir enige 
hulp deur hom verleen besliste 
eise ten opsigte van Afrika 
moet stel. Hy het die eise soos 
volg opgesom: 

Nog minder het mnr. Oswald 
Pirow en sy Nuwe Orde-volge
.inge enige kkens hoegenaamd 
;etoon dat hulle voornemens is 
Jm by die nuwe party a.an tc 
;'uit. Inteendeel aile tekens dui 
laarop dat mnr. Pirow en die
:;ene wat hom ondersteun nie 
:ede van die party sal word nie. 

WATTER ROL? 

Dit beteken dat 'n groot ann
tal nasionaalgesnide Afrikaners 
rerkies om nog steeds buite
'<ant die H.N.P. te staan - selfs 
11 heet hy nou die Nasionale 
?arty. Die waarheld is waar
skynlik dat hierdie Afrikaners 
slad nie lid van 'n politiekc 
:>arty wil word nie - omdat 
'mile teen d le partystelsel as 
sodanig gekant is. 

Die vraag wat vanselfspre
kend ontstaan Js: Wlitter rol 
gaan hierdie Afrikaners in die 
onmiddellike toekoms speel? 
Niemard \l'eet nie, maar die 
Grootraad van die Ossewabrand
wag bet op sy jongs~ s.itfi.ng 
'n belangwekkende en bete'ke
n:svolle antwoord op bierdie 
vraag geJ;;"ee. Dit mag die voor
spel tot belangrike. vera.nderings 
'in die politieke patroon van 
ons land wees. 

HERVORMINGS 

Hierdeur bet die Grootraad 
die Oss.ewabrandwag se seen 
uitgespreek oor 'n anti-party
politieke front wat reeds in die 
buidige staat sal veg vir die 
deurvoerir.g van dringende 
staatsbervormings, meer be
paald die afskaffing van die 
partystelsel. Hierdie front sal 
sy stryd vroeer of later bes 
moontlik op die ,parlementere 
terreine moet voer, is gesag
hebbend van O.B.-kan't ver
klaar. 

ANTI-PARTYPOLITIEKE 
FRONT 

As mens nou in gedagte hou 
dat daar 'n groot aantal nasio
naalgesinde Afrikaners is wat 
aan geen poiitieke party behoort 
nie; wat aan geen politieke par
ty wil behoort nie; wat, trouens, 
glo dat die heil van hul land 
en hul volk juis gelee is in die 
afskaffing van die partystelsel, 
dan kry die opdrag van die 
Grootraad, dat die O.B. 'n anti
partypolitieke front moet help 
verwek, praktiese sin en bete
kenis. 

Dit Iy derha.lwe boegenaam<l 
geen twyfel nie <lat die besluit 
van <lie Grootraad insake die 
oprJ\.;ting van 'n anti-partypol'i
teike front 'n belangwekkende 
en betekenisvolle antwoord ver
teenwoordig op die vraag wa.t 
die talle Afrikaners in die on
middellike toekoms gaan doen 
wat verplig is om ter wille van 
bulle oortuigings en opvattings 
buitekant die Nasionale Party 
te staa.P.. 

DUIDELIKHEID 

Die leiers van die O.B. het 
nog geen verklaring gedoen oor 
die vordering wat met die skep
ping van · die front gemaak 
word n'ie. Ek verwag ook nie 
dat hulle dit nou &.! sal doen 
nie. Tot nog toe is slegs ver
duidelikings van die Grootrsad 
se beleid verstrek. Dit is ver
slaanbaa.r, want dit is nodig 
c'at die lede rm vriende van die 

Benewens die besluite dat die O.B. presies sal weet wat. beoog 
Ossewabrandwag, soos in die word: Hierdie voorligt.ing moet 
verlede, sal voortgaan as volks-, gevolglik eers gegee word. 
beweging om buitekant en bo- Maar aanstaande jaar sal ons 
kant die partypolitiek te veg ongetwyfeld meer van bierdie 
vir die omskepping van die bervormingsfror..t verneem. 

(a) Nadat <lie gevaar van 'n 
'>Wart oorheersing onder Rus
sies-kommunistiese vlag afge-
weer is, mag Afrika nie oorge
!ewer wor<l aan 'n swart oor
heersing onder die vaandel van 
Britse of Amerikaanse Jiberalis
me nie. Afrika moet beveilig 
word vir die blanke beskawing 
:>p die grondslag van ons tradi-
3ionele beleid van blanke voog
dyskap. En hierdie beveiliging 
moet v66r die oorlog en nie eers 
Jaarna .deur die Grootmoond
hede ten volle gewaarborg word. 

Het die regering hierdie wnar
borg verkry? 

VERDELING VAN AFRIKA 

(b) Suid-Afrika moet as die 
leidinggewende mooudhei<l in 
Afrika erken word en 'n beleid 
van blanke en nie-blanke state 
- dit wil se die blywende ver
deling van Afrika tussen blank 
en swart - moet ten volle er
ken word .deur die leidende 
state van die Weste, en na die 
oorlog moet uitvoering aan hier
die gewaarborgde beleid gegee 

KWV 
-EsP de Colognf:t 

en •Lsl'e.te. '. _ 
PlODUKTl VAN 

SUID·AFRIKA 

1(96 

NET 'N PAAR ITEMS 
om u in staat te stel om ons pryse te vergelyk 

Boston Potlood-skerpmakers ... ... ... .. . @ 115/· elk 
Mercury Draadheg-masjlene .. . . .. . .. .. . @ 29/6 elk 
Dubbele Glas-Inkpotte ... .. . . ......... .. ... @ 6/9 elk 
Afrolpapier, 13 dm. x 8 dm. . .. . .. ... @ '7/- per Riem 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm ... . ......... @ '7/8 per Riem 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. . .. . .. . . . . . . @ 5/7 per Rlem 
Losblad Grootboeke - aile groottes in voorraad, 

pryse vanaf 13/5/· 

Alle Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om u volgende bestelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgeboo SZZ, KAAPSTAD Telefoon Z-'70'71 
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