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'Geregistreer a.an die Hoofposkantoor a.OJ 'n Nuusblac:l. Grootraad 
Besluit Oor 
Nuwe Blad 

Moord eo Brand Woed 
Weekliks in Stede 

Jrg. 11. Kaapstad, 12 November 1952. P~-._ Sd. Nr. 50. 

Die verkleinde Grootraad, 
soos saamgestel deur die Laer· 
trek op 23 Augustus, b et ver
lede Woensdag, 5 November, 
in Pretoria ~·ergader onder 
voor..itterskap van prof:D. J. 
,·an Rooy. 

AI vier lede (prof. Van 
Rooy, dr. F. D. du T. van Zyl, 
mnr. K . Behrens en adv. Kobie 
Marais) was teenwoordig en 
daar b et volstrekte eenstem-

Vir die derde maal die afgelope drie weke het naturell&
onluste in blanke stede tot die ~·erlies van menselewens 
gelei. Oor die afgelope naweek i<. twee blankes deur naturelle 
in Oos-Londen vermoor nadat ~·ier blankes 'n paar weke 
gelede in Port Elizabeth op wreedaardige wyse om die lewe 
gebring is. In a lbei gevalle is blankes doodgemaak wat 
tydens hul lewe bulle in belang ~·an die naturelle beywer 
bet. In Oos-Londen bet dit 'n non, suster Aidan, gegeld 
wat die afgelope drie jaar in die lokasie gratis dienste in 
'n kliniek vir naturelle gelewer bet. Die ander blanke is 
'n versekeringsa~ent, mnr. B. J. Vorster. 

Het Rooi Herdenking Hierdie 
Keer Nie Bygewoon 

migb. eid geheers oor die nood· Na gemeen word is tien I skiet toe oproer in 'n lokasic by 
saaklikh eid dat die repu- naturelle in Oos-Londen dood- Denver ontstaan het. · 
blikeinse weekblad, D i e geskiet en 'n vyftlgtal gewond. 
Rep u b l i k e in , so goo Die blanke rl'on bet In vlamme 

Vir die eerste maal sedert die ment die regering ,·erteenwoor
Na'lionllle Party aan die benind dig. 
is, bet die regering die hE'r-
denking vnn die kommuni!>tiese Dit is te hO})e. dnt hierdie 
revolu.,ie deur die Sowjet-kon- veranderde bouding van die re
!iulnat nie bygewoon nie. Soos gering ten opsigte vnn sy vriend
gewoonlik was d 'e regering Wt'er skapsbetrekkinge met Moskou 'n 
uitgenooi om die revolusie ver- aanduiding van 'n beleidsver
ledc Vrydagannd te herdenk nndering is en dnt dit so spoedig 
saam met Rusland se diploma- moontlik snl lei tot die hluiting 
tieke verteenwoordigers. Geen van die Russie-.e konsulaat. 
regering'lverteenwoordiger he t Daar is reeds ,·eel<, te lank 
egter opgednag nie. By vorige getalm met hierdie bt'langrike 
geleentht'de bet die sekretari& stap wat al deur 'n hE'lt' pnar 
van buitelnnd'>e sak.e en nndt'r Suicl-Amerikaanse republirke 
hoe amptenare van d:e departt'- reeds vyf jaar gelede gE'dOE'n is. 

moontllk gepubliseer moet omgekom toe haar motor om
word. 1\lasjinerie vir die lnsa- gekeer en aan brand gesteek Is 
meling van fondse vir die nadat sy na die lokasie gehaas 
doel is in werking gestel. het om gewondes t<' v<'rpleeg. 
!.\leer hieromtre~t sal blnne· Mnr. Vorster is doodgeslaan. 
kort aangekondig word. verskillende gebouc i.-1 afgc-

Die volgende ve~gadering brand. 
van die Grootraad IS bepaal Die ander onluste bet in Kim-
vir Januarie in Kaapstad. bcrley ontstaan waar derticn 

TfKfN VIR VlfR)AAR 
IN OP RfPUBLIKfiN 

naturelle deur die pollsie dood
geskiet en 78 gewond is nadat 
oproerigc naturelle die polisie 
ond<'r die klippe gestcek en ge

Mnr. D. du P. Scheepers, l boue aan die brand gestcek het. 
Afsaal, Somerset-Oos, stuur £5 Skadc tcr waarde van £50,000 is 
vir intekenlng op Die Republi- veroorsaak. 
kein vir virr jaar vooruit en 'n Week tcvore is drie natu
£2 lOs. as donasie vir die blad. 1 relic in Johannesburg doodgc-

KERSBOODSKAPPE 
IN DIE 0.8. 

Soos in die verlede sal ons 
blad vanjaar weer sy kolom
me oopstel \ir die gebruik 
deur ons lesers om kersbood
skappe aan bul vriende en 
familie te stuur. Die bood
skappe sal op 17 D esember 
verskyn en die kopie moet die 
kantoor voor 13 Desember be
reik. me tarief is 2s. 6d. per 
boodskap of ld. per woord 
indien meer a~ 30 woorde. 

ENGELSE GEVOEL 
BEPAAL -DIE GANG 
In 'n boodskap aan die Engelsspt·E-kendes het dr. D. F . .!Ualan, Ieier 

van die l'iasionale Party, verlede Saterdag in Johanneshurg, weereens ver
klaar dat 'n repuhliek nif' 'n strydpun t in 'n algemene verkiE-sing sal wees 
nie, maar slegs tot stand sal kom nadat dit regstreeks aan die volk voorgele 

Wou Scott Bekroon 
Met Rektorskap 

1 is en 'u duidelike meerderheid van die kieser s bulle ten gunste daarvan 
uitgE-sprf>ek het. Selfs die vlag en volksliedvraagstuk sal nie heslis word 
voordat die Engelse gevoel daarvoor gereed is nie. 

Eerw. Michael Scott, die 
Engelse predikant ult Suld-Afri
ka wat as kampvegter vir die 
naturelle in die bu:teland en by 
die V.V.O. optree, was bcnoem 
as een van die kand:date vir die 
rektorskap van die Britsc uni
versiteit van St. Andrews. Hy 
bet egter twecde gekom met 
321 stcmme teenoor 608 van 
burggraaf Crawford. 

Die Eerste 1\linister bet ook verwys na Suid-Afrika se 
begeerte om Brittanje ekonomies te onderskraag t e n einde 
hom sterk te bon, en gese dat die Arbeidersbeleid wat ons 
goeie betrekkinge met Brittanje beska.dig, afgekeur word. 

Nadat dr. Malan verwys bet 
na die Twecde Vryheidsoorlog 
en die konstitus!onele stryd wat 
uitgeloop bet op Suid-Afrika se 
soewereine onafhanklikhe!d, het 
hy gese dat nasionalisme in 
groot mate sy doel bereik bet. 

Wat sinncbcelde betrcf, bcstaan 
daar nog dubbelheid ten ops!gte 
van . vlag en volkslied en dit is 
in stryd met ons status. l.\laar 
,daar is beslis geen bed()(>ling 
om die sank na 'n punt te dryf 
nie". As die dag sou kom wan-

NUWE PRESIDENT VAN V.S.A. ·MAG 
MISKIEN ASIE-BELEID WYSIG 

Dwight David Eisenhower, maar hy sal waarskynlik bale ~- soos genl. Douglas McArthur 
voormalige opperbevelhebber meer steun kry as Truman. lankal aanbcveel. 
van die mngte van die Atlnn- Die oorwinning van die Repu- Die Amer:kaners se houding 
tiese Verbond, is verlede ))ins- blikeinse Party staan in die teenoor Tsiang Kai-Sjek mag 
dng tot president van die Ver- teken van die wereld se toene- ook 'n totale ommekeer ondcr
enigde ~tate van Amerika ver- mende atkeer van die libcralis- gaan. Die Sjincse Nasionalis
k'es. Hy t.nl op 20 Januarie 1958 me en die nuwe opgang van die tiese Ieier mag weer as bondge
ingesweer word vir 'n ampstyd konserwatisme. Die verklesing noot ondersteun word teen die 
van ,·ier jaar. 'n Rekord anntnl van Eisenhower sal waarskynlik kommunistiesc Sjinese bewind. 
Ameriknners - meer as 55 mil- tot gcvolg hi! dat die gewone Hierd:c bcleid word voorgestaan 
joen - bet tydens die verkie- Amerikaner geleidelik, bale ge- dcur John Foster Dulles, die 
sing gestem en Eisenhower bet le'delik, sal agterkom dat by Republikcinse Party se adviseur 
ongeveer SE'We miljoen meer ook pligte bet - nie net rcgte oor buitelandsc beleid en die 
sternme ll!> sy teenstander gekry. nic. 

Vir die eerste keer ·n twintig 
jaar sal d'e Rcpublikeinse Party ASI£ 
weer in Amcrika regeer. Die Ten aans:en van buitclandse 
party bet 'n klein meerderhcid pol'tiek sal die Amerikaanse 
sowel in die :senaat as in die hcuding insake Europese be
huis van vertecnwoord'gers. lcid stelllg nie verander word 

man wat aangcmerk word as 
Eisenhower sc minister van 
buitelandse sake. 

Eisenhower se bcwind sal 
waarskynlik n:e sommer skou
spelagt'g en opspraakw7kke~d 
van Truman s'n versk1l me; 
maar die verskil mag tog deur
dringend genoeg wecs om onge
mak en besorgdhcid in die 

neer die Engel!>.,prekende gevoel 
die verandering meer uitvoer
banr sou mnnk, sal dit nog 'n 
belangrike stap op die pad van 
volkseenheid en samewerking 
wees. 

PRO-ENG ELAND 
Die bcskuldiging dat die Na

sionale Party a nti-Engels en 
anti-Engeland i.,, b et dr. ~lalan 
ontken en gese dnt die Nasio
naliste graag 'n sterk anti
kommunistiese Engelnnd begeer. 
Daarom word Engelnnd ekono
mies gehelp en is ons bondge
note in ·die verdediging van 
Afrika. en die l.\lidde-Ooste. Om 
dieself<le rede het die regering 
sy Rpyt uitgedruk, toe Engelnnd 
beslult hel om 'n beleid te 
volg wnt bereken is om Enge
land en die witrnan uit Afrika 
te werp. 

,.Daarom protesteer ons ook 
heftig teen die verklnnrde be
leid van die Britse Arbciders
party wat ons goeie betrek
king met Brittanje vemletig 
eon vinnig op pad is om die 
Statebond te verbreck wanr
mee ons vriendskap en onder
linge samewerking begeer. 
Wat die republike!nse idcaal 

betref het dr. Malan gese dat 
dit op die breo wil van die volk 
meet berus, tweetalig meet wees 
en konstitusioneel en demokra
tlcs verkry moet word. Dit kan 
dus nooit 'n strydpunt in 'n ge
wone verkiesing wees waar dit 
met ander vraagstukke verwar 
kan word nie. 

Oortref Blanke 
Skoolkinders 

In Transvaalse primere en 
sekondi!re skole Is daar 265,000 
naturellekinders teenoor 255,000 
leerlinge In blanke skole. Die 
helfte van die naturelleskole 
word onderhou deur d:e provin
siale admlnstrasic, en die res 
wat hoofsaaklik sendingskole is, 
word gesubsidiecr, volgens 'n 
onlangse verklaring \'an dr. W. 
Nicol, adminstrateur van Trans
vaal. 

Russe Bou · 'n 
Blitsvliegtu i g 

Rusland is besig om vegvlleg
tu!e te ontwikkel wat 2,500 myl 
per uur op 'n hoogte van 200,000 
voet deur die lug sal flits en 
deur 'n loods beman sal wees. 
Hierdie inligting word vcrstrck 
dcur die American Aviation 
¥agazlne, wat verklaar dat d1e 
Russe Duitse ingenieurs met die 
saak bPias het, en dat indlen dit 
slaag, Rusland ongeewenaard in 
die lug sal wees. 

Die loodse in die nuwe soort 
vliegtuig sal plat op hul maag 
li! ten einde die uitwerk!ng van 
die vaart te vermindcr. Die vlieg
tuie word by Proberesjc gebou 
en sal by Tomsk, in Oos-Rus
land op die proef gestel word. 

STUUR OOK HAAR 
BYDRAE 

.,Dit is vir my 'n groot voor
reg om my nletlge gawetjie te 
stuur vb die bevordering van 
ons volk se bestemming. Mag 
die God van ons vadcrs ons weer 
'n godsdicnstlge en onverdeelde 
volk maak. Ek gee £1 v!r die 
nuwe blad met die beste wense," 
skryf mev. S. E. Stander, 
Barrington, Kny.sna. 

S.A. Stuur Klomp 
Soldate Na 

Britse Kroning 
Verteenwoordigers van die 

Skietkommand's, polisle, die 
Stannde 1\lag, die Aktlewe 
Burgermag en gewonde oudsol
date sal in 'n omvnngryke mili
tere groep deur die Unie-rege
ring gestuur word om Suid
Afrikn. by d 'e kroningsplegtig
heid aanstaande jaar te ver
teenwoordig. \'an die Aktiewe 
Burgermag a lleen !>Ill 1 '75 man 
gekies word, volgens 'n mede
deling van genl. 0. L. de Wet 
du Toit, sta.fhoof van die Unie. 

Hoewcl die Dcmokratiese Par- nie; d t mag slegs harder, min
ty in naam vir tw'nt'g jaar aan der tegemoetkomend word tcen
bewind was, is die Kongres ge- oor die kommunisme. Die Ame
durende die mecste van daardie r'kaanse beleid in die Vcrrc 
tyd behou deur 'n kcalisie van Oostc sal heelwaarskynlik ver
Konserwatiewe Demokrate en and~r wcrd - in twee belang
Republ"keine. Dit is h'erd'e koa- rlke opslgte. 
lisle wat vir president Truman Eisenhower het beloof om sy 
so dikwels hoofbrckcns besorg persoonl ke aandag aan die 
bet - want hy behoort aan die Koreaanse avontuur te skcnk. 
liberale vleucl van sy party. Dit mag betcken 6f vrede 6f 
Eisenhower sal ook met behulp I be~liQsende oorlegvoering. selfs 
van die koalisie meet regeer; buitekant die grcnse van Korea 

Xrcmlin te vcroorsaak. lndien Die nl~'nsllke hart pomp 
dit die geval is kan E'sen~ower 1 OOO,OOO gelling bleed deur die 
maklik in die geskicdems be- llggaam In twee jaar. Die krll:g 1 In Suld-Rhodesie Is daar on
kcnd word all d:~ man w.at be- wat hlervoor gebr~ik word, JS . gevcer 10.000 olifantc volg~ns 'n 
leenheid aan dJC ontluikende genoeg om 'n geWJg vall; 2,000 skatting van die kolome se 
Amerikaanse wlireldlelcr.s~ap pond 30,000 voct hoog te hg. wildbcskcrmcr. Hul getalle het 
gegec hnt en \':"at die gew lhge grootliks toegeneem in die afge-
aanvaarding daarvan onder Aile polltleke berlgte Is "'letskrywwe deR.ur lope J'are sedert d!e jag op . ,.. ld b N G s van der Wa en · 
die vol"ke van diC were e- .r..&ub~her, Groote Kerk-gebOU 703, hullc streng beheer is. 
wcrkstellig het. Kaap•tad 

,. 
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PRYSBEHEER- EN WAT 
VAN SEDEBEHEER? 

Selfs die groot Suid-Afrikaanse liberalis, wyle mnr. J. H. 
Hofmeyr, bet toegegee dat die stelsel van behcer gekom hel 
om te bly. Tot 'n groot mate was die oorlog met sy wins· 
bcjag die onmiddcllike oorsaak van hierdie beheerbeleid op 
ekon omiese gebicd, maar in wese was dit 'n beskermingsdaad 
teen die misbn1ikc van gewetcnloses wat onder die vaandel 
van liberalisme hulself te buite gegaan het. Dit was die toe· 
stand wat ontwikkel het onder 'n stelsel w aar die wolwe en 
die skape ewe vr y was om te beweeg en mee te ding. Vandag 
hct hierdie stclscl deel van die staatspraktyk gcword en 
baic min sal nog dnarnan dink om prinsipiiHe besware daar
teen tc oppe1. 

Bcs kerming t een g cestelike uitbuiting is 'n b<>ginsel wat 
\ 'eel langei e rkenning geniet. Dit is beliggaam in ons 
scnsuurstelsc l wnt 'n wa kende oog moet hou oor die gt•sondc 
lcesstof van di~ volk. ~laar word hie rdie wakende oog wei 
gehou '! Dit gcskicd wc l op 'n man·er t en opsigte van 
lecs •• tof uit die buitelnnd wat in ons hawens gekeur word 
- met in die jongstc t ) d al mcez die neiging om die nadruk 
op k leurkwessies t e 1:-ut val in plans van op die sedelike 
gchnltc van die leesstof. Dat hierdie stelsel van tocsig nie 
bevrcdigend werk nie, blyk uit die klagtes wat maar voor t
durcntl van verantwoordelike liggame opstyg teen die ver
lagendc lektuur wat ons land van buite oorstroom. 

NOODKRJ<~TJ<~ 

Oom Krisjlm t•n S )' 

S kapt• 

Mnr. C. J. P. du 'foit van die 
plnas Houtbaai, naby Welling
ton, het onlangs die nandag van 
dlt• dagbladpcrs, sowel Engcl~;
as Afrikaanstnllgc, op hom gc· 
trek as gevolg van die suk1;es 
van jarelange proefnl'ming met 
die kruls van merino-skapc. 

Uy die l«'de vnn eli<' Ossewa
brnndwag en by hale andcr 
AfrlknnNs in die• Boland is oom 
Krlsjon en sy skapc baie gocd 
bckl'nd as gcvolg van die 
lckker braaivle!Bfunkslc>.s wat hy 
elkc jaar op sy plans hou. By 
sulkc g<'lccnthedt• kom rcpubli
kcinc hymeknar om van die 
lwt•rllke skaapvlcls wat oom 
Krlsjnn voorsicn en laat 
braa1 te eel, hullc vlngers af 
tl! lck en die roosters by te dam 
vir nog 'n stukkic; en om gescl. 
llg met vrlcndo• en genote tc 
verkccr. 
~1aar wet·l die vlciseter~; wat 

die waardl' is van die• skape 
wat hulle so smaakllk verorber? 
Dit vcrtcl oom Krisjnn natuur
llk nic vir hull!! nie; maar C'k 
!!BI dit dl)('n 

Cltsh(•t•r Smule r JV t•t•rga 

l MeN· 1111 t;<'n jaar gclcde het 
H ierdie geestclike cntstof uit die buiteland het reeds oom Krisjnn , begin met die 

die smaak en oordeel vnn ons volk so nadelig beinvloed dat kruistel'it·prot•fneming tusscn 
daar vandag allerwcc noodkrete opgaan oor die gehnltc ge~onc rnerino-ooie en opregte 
van ons Afrikaanse letterkunde. Daar is sommige wat Du•tsc ml'rino-ramrne en dan 
daaraan wanhoop of die tocstand ooit weer sal verbeter. weer tuss.:n dit• gekruisdP ooic 
Die smank van die volk is eenmaal klaar bederf en met d ie en stt•t•ds oprt'gte Dultse nwri-

no·ramnw. 1>11' gevolg blyk nou 
oog op winsbejag sal die maklike pad van afdraand maar tc wecs 'n t·Prstl'klas wolskllap 
in steeds groter getalle sy skrywers en ui tgewers trek. ~ow<•l as 'n u•tstt•kcnde slag

Wat kan hieraan gcdoen word? In 'n artikel in Di~ 
Ker kbodc wya ds. D. F. B. de Beer daarop dat die Ker" al 
la nk by die rcgering aandring om op te tree. Sedert 1947 is 
herhaaldc w~rtoe tot die rcgering gerig, maar tot dusver 
alles tevergcefs. 'n Maand of wat gelede het dr. T. E. 
Donges, minister van binnelandse sake, wei blyke gegce dat 
die regering hom bewus is van die toestand en het by skry
wers en uitgewers gewaarsku dat 'n stelsel van binnelandse 
sensuur ingcvocr sal word indien sommige adverteerders en 
uitgewers nic groter verantwoordelikheid openbaar nie. So 'o 
waarskuwing is egt e r nie genoeg nie. Daan·oor h et die 
to~tand reed~ te ~·er ootwikkel ; , ·eel drastieser maatreels i~ 
nodig om ons opkomende g~Jag van verdere b esoedeling 
t e , ·rywaar . 

OPPOSISIONEU; PLIO 

skaap. Die hamel~ wccg ge
mlddcld 74 pond aan die haak 
en die jongstc skccrscl hct 74 
pennies per 110nd behaal. 

Maar wat l'intllk die aandag 
op oom Krisjan sc• proefncming 
g'!'Ve!ltig het IS d ie feit dat hy 
onlangs scstu~n van die gekruis. 
dt• ooie teen £20 stuk verkoop 
hC't! 

My lescrs wnt al op ccn of 
m!'!'r van oom Krlsjan se braai
vlt·lsfunksles Willi kan nou self 
hl'rckcn wat die kontant waar· 
dt· van die skaapvleis is wat 
hullc daar OPIWPCt het. Ek 
wonder of een van hulle al ooit 
duurd('r vlcis gl'i\(•t het. Ek glo 
nit• 

Kcnmerkend van ons rcgcringstelsel - wat ongelukkig I' Oom Krisjan ill bc•slis nic net 
nie in die Knapstadse hawe deur 'n sensuurraad voorgekeer n pulk boer. nit•, maar onge
is nie - was die houding wat die opposisiepers al dadelik twyf(•ld ook n &'n!lhcl'r sonder 
ingeneem het in verband met dr. Donges se waarskuwing. WN·rga. 
.,Dit laat ons bloed koud word om tc verneem dat dr. Donges , .l)ropr·of' rt'ii Jhult• sien 
met die gedagtc spec! om die een of ander soort plaaslikc 
sensuur oor leesstof in te stel.'' skryf die Cape Times. . 

Die blad het dit blykbaar nie soseer teen die beginsel 
van scnsuur nie - want die word reeds ten opsig¥ van die 
buiteland erken - maar teen die moontlikheid dat n scnsuur 
ten opsigte van pornografiese lccl'lstof uiteindelik kan ont· 
wikkcl tot die scnsurering van politieke lecsstof. In die 
bcstaande regeringstelse l is dit egtcr moeilik om te onderskei 
wannccr teenstnnd terwillc van oortuiging geskied en wan
neer terwille van plig. ;\let 'n amptt'like oppo!o,i!)ie in die 
parlement, nie ~c lt ie r ~p~iale \ e rg oeding onha ng om die 
regering in a ile!>, tE'cn te staan , m oet 'n m ens die nodige 
toegewlng vir pllg~' crvulling maak . T eenstand ~al die 
regerlng dus w ei k nn w m ag, sy dit eg of kunsm a tig . Ma ar 
die r egt>ring b et reed~ m et sy kleun\·etgewing getoon dat 
by be reid is om teen a mptelike oppos is ieska p self's wrde r in 
t e druls a s wat m enig c• 'nrige ondersteuner be r ehl is om 
toe t e julg. 

Danr is 'n nouer vcrband tussen die twee dinge as wnt 
dit oppcrvlakkig lyk. One veg vir die sogenaa,mde blnnkc 
beskawing en ons is bcreid om uitermate drastiese stappe 
te docn om daardie beskawing te beveilig soos ons dit sien, 
maar bla okheid a llten is nog geen k enmerk van die h oogst e 
g oed ni t>. 'n Swart mnn met 'n sterk sedelike bewussyn is 
sekerlik vee! verkiesliker as 'n blanke deugniet. .\ s di~ 
blankedom sy inne rlike wa arde aan sedelikheid moet \ 'erloor, 
is a l die s trt>nge maa trtels , ·ir die beh oud \'an die bla nke
dom t>intlik maar daaro11 gtrig om 'o lee dop t e bewaar. 
Daar sit geen sin in om t~ ~ eg Yir beboud ,·an die dOll 
terwyl die inhoud uittap nie. D aarom is dit t e h ope da t dlt 
regering di t nle by dreigt>mente sal laat nie, maar sonder 
, ·erwy l g eh oor sal gee aan die s tem ~·an die K erk en , ·an 
daardie burge rs wat sedellke waard~ n og Yoorop s te J. 

Bk het twl!e brii'WI' ontvang 
vnn my Ieser ,Propvol". En ek 
mo.-t s6 dat as ck moet oordeel 
volgcns die inhoud van die 
bricwc dan het my Ieser regtig 
vir horn 'n gepaste naam gekies. 

Om 'n lang storic kort te 
maak : my Ieser Is nou rerig dik 
en vws l!n sat en propvol van 
al cliP. gl'bnbbC'I ; hy wil dade 
sien. 

En die t..-crstc dand wat my 
Ieser wll sien is die ekonomiese 
versorgmg van d ie volk. Hy ver
lang dnt die tienduisende ge
wont• huisgcslnne van ons volk 
van 'n vdllgc• bestann vcl'scker 
moet. wol'd; hierdie huisg<'slnne, 
wat elntlll< die volksmassn is, 
moet gcvrywaar word van die 
kommcr en sy knaende nawee 
wat ontstaan wannecr di~ huis
gesin se inkomstc tc klein is om 
te betaal vir dh• noodsnakllke 
uitgawt•s wnt hy moet aangann. 

My Ieser wll weet hoc die 
geagtc Eerste Minister 'n .,naslc 
wil bou" van mense wat nie 
eers hut skuld kan betaal nic en 
wat derhnlwe vir alle prakticse 
docleindcs arml' blankes is. 
Slegs nadat die welvaart van 
die volksmassn vcrseker is kan 
gebou word ann die nasle. en 
die welvaart sal nie verscker 
word deur bahbclary en kom-

missies van ondersol'k nic, maar 
wei deur dade. moord of 'n grusame verkrag

Partypolitit•k is 
Jf' oordpoliti(•k 

tlng 'n hcle gemeenskap in rep 
en rocr gebring hct - tot so 'n 
mate dat die owcrheld tot krag. 
tige vergelding gcdwing is. Dit 

Die tweede daad waarna my lyle nle vir my dnt mense m cer 
Ieser verlang is die oplos· in 11taat is om werklik kwaad 
sln•v van die ldt•urvrnagstuk. ll' word oor 'n V<'rskrlklike ge
Sommige mcnst• slann hulleself beurtenis nie. Het mense al so 
.,pcggcrig op die bora oor die gewoond geword nan verskrik· 
vraagstuk ; ander slinger bitter like gebeurtenissc waarvan hulle 
verwyte teen 'n i<'<lcr en 'n elk byna daagliks verneem dat bulle 
- alma! praat land en sand aan- nic mcpr 'n woede knn ontwlk· 
mekaar oor die vraagstuk. Te- kcl wat slegs na vergelding eers 
rniddc van al die gepraat ver· bcdoar ni~? En as d!t so is, is 
erger die kleurvraagstuk; daar d1t 'n gocie ding dat die reg
Is nie sprake \'an 'n oplossing maUge toorn nie meer kan ont
nie, sclfs nic ccrs vnn 'n ver- vlam nie? 0! is dit 'n tcken van 
betcring in die verhoudings van dekndensit•? 

nie. Bi.•w11/wu·er het di(• 
die witman en die swartman I 

In di (• derde instansit• is my Ct•u·olle Jlle11se bekoor 
Ieser prop\•ol omdat so bate wel
mcnendc mcnsc blykbaar nie 
kan insien dat die partypoliUck 
net maar woordpoliUck Is en 
noo1t dMdpolitiek Is nic. 

In die laastc instanslc verlang 
my les<'r na ~n sterk Icier - nle 
'n prater nic, ook nlc 'n pap
brock of 'n vcrraaicr ol 'n posi
siesoeker nic - wat met 'n gc
sonde bcleid voor die dag kan 
kom en wat die volk met dade 
sal vcrenig en besiel. 

Ek verstaan dil' verlangc na 
'n sterk Icier bnic gocd. In hler. 
die tye waarin ons lec:,f. wannccr 
die toekoms van d!e witman, nlc 
aileen in Suid-Afnka nic, maar 
in die hcle A!tika in die we<'g
skaal is, is dit cg mcnslik om 
tc verlang na 'n sterk en besic
lende Ieier wl\t ve rtroue mboc· 
sem. Die bchocftc is na 'n Icier 
wat in der waarheid die Icier 
van die blankcs in Afrika sal 
wecs. Uit die aard van die saak 
sal so 'n Icier nle soos die hasic 
uit die hoed van die towenanr 
tC'voorskyn kom rue. Bepaaldc 
omstandighede sal hom ult
stoot. En aan die s kl'pping van 
daardie omstandighedc kan elkc 
blanke in Afrika mt•cwerk. As 
ons bv. alma! mt•l'h<'IP om 'n 
kontinentale blankc menlng op 
t<' bou wat cis dat Af rika ver· 
dec! moet word In wit en swart 
gebicde om gesondc ras!lcvcr
houdings te waarborg, dan sal 
daar tog ter gclegencrtyd 'n 
man verrys wat die 1'111 sal for
mul<'er - bcter. kragtiger en 
aanneemliker as andt•r. Hy sal 
dan geesdriftig dcur aile blankes 
tocgejuig word en hccltemal 
vansclt!<prekend d ie Icier wccs. 
Ek glo dat Werdit• man 'n 
Afnkaner sal wccs. 

As Ohrisfen glo ck n1e in die 
Anl\rg'sme nic, maar wei in die 
dcurdogtc Godsplan. Maftl as 
Christen glo ek ook nic in luie 
berustings in 'n blinde noodlot 
nie, maar wei in die dnndkrng'
tigc !<trewe. As elkecn elke dag 
sy of hnar plig ccrlik en onsl'lf
sugtig docn, is dit my gcloof 
dat die Meester sal 11org dat 
alles regkom 

Toorn U 'lll 1ne m••t•r 
ontt'lam nie 

Is die menlllike gec.s in ons 
tyd hccltcmal afgestomp? F. it 
wect nie of dit die geval is niP, 
maar dit lyk vir my asof dlt so 
kan wces. 

:\a maande van onsckerheid 
het die Amerikaansc volk ver· 
lede Dinsdag beslis dat mnr. 
Eisenhower, voormalige opper· 
bcvclhebber van die bondgcnote 
in dh· twl'ede wereldoorlog die 
volgende president van die Ver
enigde State van Amerika sal 
wees. ,Ike" het die oorlog ge
wen en nou het die Amerika
ncrs vir hom die gC'Ieentheid en 
die opdraa- gegee om ook die 
vredc ll' W('n. 

Di!' algem<'nc verwagting is 
dat ,Ike" die kommuniste sal 
kortvnt en dat hy die interna
sionalc kat en muis spelery 
tussen Rusland en sy satelliet<· 
en Amcrika en sy bondgenott• 
sal be-e!ndig. Namate die sukses 
wat hy hiPrmee behaal ~al by 
geoordeel word. 

Niemand kan \"ooruit enigsin> 
gls wie die prcsldentsvcrkicsing 
sou wen nil' Eisenhower of 
::;tevenson. Die verwagting was 
dat die wenncr slegs 'n klein 
mecrderheid oor sy tccnstander 
sou behaal. Die ultslag was ver
rassend. Eisenhower het met 'n 
g'root mPerdl'rhl''d gewen en by 
gaan na die Withuis as die 
populere kcust• van die volk. 
Slcv(•nson, diP onbckendc kandi
daal hct tydcns di<' verkiesing 
onlpop as 'n intt'llektuclc reus
'n hoogs ontwlkkclde man met 
'n fyn humorsin wat die proe
wers bekoor het. Maar Eisen
hO\\'I'r het die mlljoenc gcwone 
m<>nsc bekoor - hy is die sinne
bt•eld van die hoop van miljoene 
Amc•rlltnncrs: die arm seun wat 
sukst's behl\al het ,. in the land 
of opportunity". 

Oi(• Ut)dder rwt IIi(• 
tmu kleef nie 

President Harry Truman wat 
honderde toesprake oral in die 
land gchou het om Stevenson se 
kand!datuur te bcvorder was 
ongetwy!cld Eisenhower se bcste 
verklcslngsagcnt. Soos cen koe
rant d lt uitgcdruk het: Eers 
nadat Truman aan die verkies
ing begin dcelneem bet Is bcsef 
op wattt•r hoi\ peil die stryd tot 
op daardic datum gcvoer was. 

Stevenson is ongelukkig nie 
bewanr gcword van sy vricnde 
ni£' ; en Harry Truman het knic
d iep in dlt• pnrtypoliticke mod
der gaan stnan om nou rcgtig 
vir Eis~nhower lekkcr tl' be
smccr. Ongelukkig het sy 
modderigc omhelsing net vir 
Stevenson bemors. Truman het 
homsciC nlc 'n guns bewys deur 

Sommer onder mcnse se neuse ann d ie vcrklcsing dcel te nccm 
vind die vcrskrlkllkstc gcbeur· me. 
tcnissc plaas en dit skyn hoc· Een Amerikaanse koerant 
gcnaamd geen lndruk op hulle vcrtel dat Truman by 'n sekere 
te maak nic. Hulle boor van die gclcentheid - lank voor die ver
gebeurtcnls en hulle s!: ,.Hoc klesing - ann Eisenhower gese 
aaklig". Maar orlgens trek bulle hct om tog noolt kandidaat vir 
maar net hullc skouers op en die prcsident.skap te word nie, 
gaan dan maar weer hull!! ge- want dan sal daar baie modder 
wone gang. Mlsklen getuig die , 
uitdrukking op hulle gesigtc (Vl'rvolg op bladsy 3 kolom 1) 
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.I 

VRA STAATSOPTREDE TEEN HAAR HART TIK NOU 
. SOOS 'N HORLOSIE ONSEDELI KE LEESSTOf Met 'n hart wat tik soos 'n horlosie is 'n gewese 

verpleegster in Amerika vandag die eerste mens wat 'n 
meganiese har tklep besit. Die operasie wat kort gelede in 
die geheim uitgevoer is - maar uitgelek hl'lt - skyn heel
temal 'n sukses te wees. Die geneesheer wat daarvoor 
verantwoordelik was is dr. Charles Hufnagel wat 'n paar 
jaar gelede al begin het met sy proefnemings op honde. 

Dit is die plig van die staat om sedelikheid te besk erm en die onsede
likheid te h estraf. Hy durf nie neutt·aal staan in hierdie saak nie, skryf 
ds. D. F. B. de Beer in ' n artikel in Die Ke1·khode in verband m et die 
geweldige aantal pornografiese leesstof wat vandag ons land oorstroom, 
nie net vanuit die buiteland nie, maar ook deur uitgewers in die binneland . 
Die skrywer verklaar dat ons land tot on'langs nog be treklik vry was van 
die vuil stroom onsedelike hoeke, prente en tydskrif te wat ouer kultuur
lande reeds geruime t yd m ee bekend is. Die masjinerie wat die stroom 
van )mite moet keer, is l)lykbaar nie daartoe in staat n ie . Daar word te 
veel gelet op boeke en tyd skrifte wa t ' n skadel ik e ideologie of rassever
houding verkondig en t e min op wat onsed elik en God-onterend is. 

,Ergste van alles, daar ver- 'skaamtelose pleidooi gelewer vir I as sonde; en hoerery beteken 
skyn al hoe meer inheemse geslagsomgang tussen verloof- omgang buite die huwelik om. 
boeke en tydskrifte van 'n des voor die huwelik, en daar 
walglike, pornografiese aard; en word in vlymende taal tevelde 
ofskoon die reggeaarde Afri- getrek teen die gemeenskap wat 
kaa.nse skrywer en uitgewer dit as sonde beskou. Die Chris
n iks te doen wil he met sulke telike ideaal van sedelike rein
lektuur nie is daar helaas skry- heid word beskou as 'n onlogie
wers en uitgewers wat ter wille se en bygelowige konvensie, en 
van ,vuil gewin' tog voortgaan die samelewing wat dit hand
met' hul pornografiese geskrifte. haaf as geveins en oudmodies. 
Onla ngs het daar 'n roman, 'n KMITIGE WETENSKAP 
tydskr if-ar tikel en 'n prent ver- ,Dit sal tragies wees as •ons 
skyn, so sedeloos dat 'n mens jongmense wat in die kerk 
h u iwer om dit te beskrywe. I n groot geword het hulle Iaat 
die tydskrif, wat deur duisende verlei deur die kwasi-weten
jong Afr ikaners van albei ge- skaplike toon waarin die skry
slagte gelees word, word 'n wer sy gevaarlike raad klee. Die 

(Vervolg van bl. 2 kolom 5) 

na hom gegooi word. Die koe
rant se kommentaar is: Nie
mand het destyds besef dat 
T ruman se waarskuwing 'n per
soonlike dreigement is nie! 

STAAT SE T AAK 

Nadat hy gewys het op die 
p!ig van die kerk in hierdie 
verband, gaan die skrywer 
voort: 

, T eQ slotte is dit die pl:g van 
die staat om die sedelikheid te 
beskerm en die onsedelikheid tc 
bestraf. Hy durf nie neutraal 
staan in hierdie $aak nie, ,want 
hy dra nie die swaard verniet 
nie, want hy is 'n dienaar van 
God, 'n wreker om die een wat 
kwaad doen te straf'. T e meer 
is dit die staat se plig om op te 
tree, omdat hy die owerheid is 
van 'n Christelike, protestantse 
land. Miskien kan die staat met 
'n mate van regverdiging wys 
na Iandswette soos Wet 38 van 
1909 van Transvaal, wat die 
d ruk, uitgee, verspreiding, ver
toning en verkoop van onsede
Iike boeke en prente strafbaar 
maak, asook soortgelyke wette 
in die ander provinsie.;;. Maar 
van die uitvoering van die wet 
kom weinig tereg omdat soveel 
afhang van die subjektiewe oor
deel van die magistraat oor wat 
nou eintlik onscdelik is. en om
dat 'n hofsaak onder die beste 
omstandighede sy doe! verydel 
deur aan die betrokke hoek 'n 

Die Verenigde State van Ame
rika is verreweg die sterkste 
westerse moondheid en as pre
s ident van die V.S.A. is E isen
hower ook die Ieier van die 
westerse volke - hoofsaaklik 
in hul k ruistog teen die kom
muniste. Daarom wens ek 
E isenhower van harte geluk as 
mnr. D ie President; mag ge
sondheid, wysheid en eerlike 
raadgewers hom tocbedeel word. 

sogenaamde frust rasie wat som_ 
mige egpare sou Iy omdat hulle 
lank gewag het om te trou -
gestel dat dit iets meer as teorie 
is - kan nooit ·opweeg teen die 
sielswroeging van die man en 
vrou wat gehandel het teen die 
ewige wet van God en die 
Bybelse ideaal van reinheid nie. 
Dit kan ook nooit opweeg teen 
die angs wat die meisie moet 
uitstaan omdat sy dalk 'n on
gehude moeder kan word nie. 
En al sou die paartjie ter wille 
van hul kindjie trou - wat i n 
baie gevalle nie gebcur nie -
sal die man altoos die verwyt 
dra dat hy sy bruid van haar 
maagdelike eer beroof het, en 
die moeder dat sy medeverant- 1 ongewenste rugbaarheid te ver-
woordelik was dat daar 'n vlek Ieen. 

GEKLASSIFISEERDE 
ADVERTENSIES 

TARIEF: 
Balaboudellke Keomlaa'ewlnp: 

(Verlowln g, b uwellk, geboorte. 
aterfgeval, In memoriam, gelukwen
alng, eDS. ) ld. per woor d ; minimum 
2/6 per plaalng. Vooruitbetaalbaar. 
VIr berballnga 2li peraent afalag. 

llaDdelaadverienalell : 
Eenote plu lng 2d. per woord. VIr 

ber ballnga 25 peraent a falag. 

op die geboorte van haar on
skuldige k ind rus. 

,Die gelukigste huwelik van
dag is die huwelik waar liefde 
verbind is met cer en selfbe-

1 heersing, en waar bruidegom en 
bruid d ie huwehkstempel binne
trce met ongeskonde reinheid en 
mekaar niks hoef te verwyt nie . 
Laat jongmense wat hierdie 
reels lees en wat geneig is om 
die hele saak as 'n blote debats
punb te beskou, geen fout maak 
nie. D ie Woord van God (1 Kor. 
6:10) en die Here Jesus Christus 
(Mark. 7:21) veroordeel hoerery 

PRA.KTIESE STAP 

.,Die mees praktiese bydrae 
wat die staat kan verleen tot die 
oplossing van die hele probleem 
is om sy sensuur van ingevocrde 
boeke op te knap, en daarnaas 
'n binnelandse sensuurraad in 
te stel vir aile inheemse Iek
tuur. H ierdie sensuurraad moet 
verteenwoordigend wees van aile 
belanghebbende partye en in
sluit verteenwoordigers van die 
Christelike kerke, vroueliggame, 
jeugliggame, skrywers, uitge-

<Vervo'g in volgende kolom) 

Intell~eld op ,Die O.B." (vu
all.yu weekllka): 12/6 per jaar of 
6/3 per 6 m aande. Voorultbetaal
baar. Stuur advertenalegeld, beetel
lln ga en lntekengeld na VOOBSLAO 
(EDMS.) BEPE BK, Po.bu 1411, 
KAAPST&D. 

BETREKKING V A.KANT 
1\lotorwerktu.lgknndlges gevra. Skryt 

aan: VERMAAK SE MOTORHAWE, 
Posbus M, Patensle, K.P. 5/11/4B 

Republiek .Aanbeveel 
In Engelse Boek 

MEUBELS 
~IEOBELS.-Beter .Meubela teen bll· 

llker pryae. Babawaentjies. atootkarre· 
tjlea, driewlele, lfnoleuma, tapyte. ens .• 
ook altyd In voorraad. Geen katalogua . 
Meld waarln u belangatel. - VlSSER
HEUBELS, Lancatraat 119, Kaapsta.d. 

' n Republiek is die enigste uitweg om in Suid-Afrika 
die vraagstuk van botsende lojaliteite op te los. Dit is die 
gevolgtrekking waartoe kapt. J . J . l\lcCord geraak in ' n 
boek, South African Struggle, wat binnekort sal verskyn. 

3/12/11 

RADIO 
wmv EN w mv, die Beroemde 

Radto-lngenleura, Staaleweg, P arow, 
verkoop en berstel Radio's en Elektrleae 
Toestelle. Geregtstreerde Elektrlaitelts
aannemera. Foon 9·843:1. 

Die bock gee 'n breedvoerige 
uiteensetting van Suid-Afrika se 
geskiedkundige stryd tussen 
nasionalisme en imperialisme 
en behandel die botsing van 
lojaliteit tussen Suid-Afrikaans_ 
heid en Britsheid. 

HORLOSIES EN BRU..LE I Die skrywer is tweetalig en 
o . .J. STEYN, De Vlllierntraa t 11. van Skots-Afrikaanse afkoms. 

· Vaaeo, K.P .-Vir horloslea en brill e. Hy was lank organiseerder en 
Verkoop en repareer. P ersoonlfke aaot-
dag. 19/9/TK meermale ka.ndidaat van die 

0.8. 
VRIENDSKAPSENTRU M 

Vir 
Groote Kerkgebou 604, Kaapstad 

Heerlike koffie: Tee: Koeldranke: Roomys: Geroosterde brood: 
Toebroodjies: Soep en Nagereg 

Besoek ons wanneer u in Kaapstad is 
Ons pryse-die billikste Ons diens-die beste 

Verenigde Party, maar was in 
1948 kandidaat vir die Herenigde 
Nasionale Party in Pretoria
stad. 

Sy bronne is hoofsaaklik 
Engelse koerante; hy bestee 
heelwat aandag aan die impe
rialistiese inwerking op die 
Suid-Afrikaanse Rep ubI i e k, 
waar die stryd in naam gegaan 
het oor stemreg, maar in wese 
'n botsing tussen Britsheid en 
nasionalisme was. 

McCord wys daarop dat die 
huidige stryd oor die grondwet 
wat hy in sy laaste hoofstuk be
handel, eweneens met 'n stem
reggeskil begin het, maar in sy 
wese weer 'n botsing is van die 
Suid-Afr ikaanse Iojaliteit teen 
die vreemde. McCord se uitweg 
om die lojaliteitskwessie vir goed 
u!t die weg te ruim, is 'n repu
bliek. Dit beskou hy as a! 
manier om eenheid van lojali
teit te verkry. 

D ie operasic is bcdoel vir 
mense wat aan harte met ge
breklike kleppe (meestal as ge
volg van rumatiekkoors) ly. D r. 

(Vervolg van vorige kolom) 

wers en kultuurliggame. Dit 
moet voorts die mag he om die 
pornografiese bock in die ban 
te doen en desnoods geregtelike 
stappe teen die skrywer en uit
gewer tc doen. Laasgenoemde 
sal nie verplig wees om sy 
manuskrip v66r publikasie aan 
die raad voor te le nic, maar dit 
sal tog in sy eie belang wees 
om dit te doen as hy enige 
twyfel daaromtrent !wester. 

.,Die kerk, l'n ons mag in b t>
s keidenheid byvoeg die volk, vra 
al lank dat die regering moet 
optree in b ierdie rigting. B eha l
we die Fed erate R aad vir Be
stryding van Euwels (1947), die 
Kerklike Kongr es van die Gefe
dereerde Kerke (1949) e n die 
Tra nsvaa lse Sinode (1951) bet 
verskeie ander liggame bulle 
ten gunste van 'n sensuurraad 
uitgespreek o.a. die J eugbond
·kongres (1952). En ons bede is 
dat die owerbeid gehoor sal gee 
aa n die roepste mme van ke rk 
e n volk en op sy terrein die 
liggame sal sterk wat verla ng 
om ons opkomende geslag t e 
verlos van die vuil stroom wat 
vinnig besig - is om ons volks
ka rakter te besoedel. 

H ufnagel het hom ten doe! 
gestel om die lekkcnde k lep te 
vcrvang deur 'n k unsklep. Die 
klep word gemaak van plexi
g las en bevat 'n dobber-balletjie 
van plastieke stof wat opstyg en 
in een van drie holtes in die 
huls van die klep tereg kom 
wanneer die har t die bloed in 
die slagaar pomp. W anneer die 
hart tussen die k loppe rus, val 
die ba l in 'n bedd!ng waar dit 
verhoed dat die bloed in die hart 
terugloop. 

H onde waarop die operasie 
uitgevoer is, het na 'n paar jaar 
nog gelewe. D it het die dokter 
laat besluit om dit ook op mense 
toe te pas. D ie eerste pasient 
is dood, maar nie as gevolg van 
die operasic nie. Die tweede 
pasien t was die verpleegster. 
Sy was twee en 'n half uur 
lank onder narkose, hoewel die 
werklike operasie aan die hart 
self net vyf minute geduur het. 
D ie slagaar is 'n paar duim van 
die hart af deurgesny en die 
kunsklep is aan die twee puntc 
vasgewerk sodat dit voortaan 
dee! van die aar sou vorm. Die 
operasie bied groot moontlik
hede vir duisende mense, maar 
dit kan nie toegepas word op 
baie jong of ou mense of swak
kes nie. Pasiente kan in enige 
posisie staan of Ie - selfs op 
hul kop sonder dat dit die kuns- • 
klep i n sy werk sal hinder. 

Gt·J09l .. 



BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 12 NOVEMBER 1952 

•• 

INDIERS IS INGEVOER TEN Liberale Party 
aan Kom, 
Skrywer 

In 
SPYTE VAN NATALLERS S.A. 

~ se 
SE VERSET DAARTEEN 

Die verantwoordelikheid van Brittanje vir die lnd~cr-vraagstuk in 
Suid-Afrika word met die nodige gegewens aangetoon in een van die ses 
referate wal op die derde jaarvergadering van ·die Suid-Afrikaanse Duro 
vir Hasse-aangeleenthede (Sabra) gehou is en nou in hoekvorm uitgegee 
is onder die naam ,Groet>sgebiede en Woonbuurtcskeiding." Die hoek 
beslaan l44 hladsye met 'n hardehand-omslag en kos lOs. per eksemplaar 
posvry. Beste1lings kan geplaas word by die sekretar·is van Sabra, Posbus 
238, Stellenhosch. 

Die stigting van 'n Liberale Party in Suid-Afrika word 
in die vooruitsig gestel deur mnr. Alan Paton, bekende 
skrywer van ,Cry the Beloved Country," 'n boek wat oor 
die naturellelewe handel en wat deur 'n Amerikaanse maat
skappy in ons land verfilm is. Die spelers in die prent was 
almal Of Amerikaanse negers of Suid·Afrikaanse naturelle. 

Mnr. Paton bet in Pieterma
r itzburg verklaar dat oral in 
Suid-A!rika t.ekens is van 'n op
komende liberalisme. Hierdie 
Suid-Afrikaanse liberalisme be
gin nou du·delik en samehang
end word en dit sal Vl'n.arsk:yn
lik binnekort polltleke gestalte 
aanneem - as 'n politick.- party 
of beweging. 

tlie oorgroto eis van d "e blankes 
tot samewerking op grondslag 
van 'n gesamentlike oplossing 
te oorreed. E n ons twyfel nie 
dat die gesamentlike oplossing 
nie ,be.,kaafde" vermenging sal 
wees nie, maar eiesoortlge ont
wikkellng. 

Benewens die verhandelinge oor die verskillende gesigspunte van 
die onderwer1,, bevat die hoek ook die voorsittersrede van prof. dr. G. B. 
A. Gerdener, en die openingsrede d eur adv. G. de V. Hugo. Die referate 
handel oor die agtergrond van die wet op groepsgehiede (prof. dr. P. J. 
Coetzee), ontleding van die wet op groepsgehiede (adv. V. G. Hiem stra) , 
beplauning vir woonbuurteskeiding (E. A. E. Havemann), naturellebe
huising in stedelike gebiede ( dr. F. J. Language), regte van naturelle op 
grond in plattE"Iand~e gehiede (prof. N. J. Olivier). 

Dit is 'n nuttige feiteboek vir diegene wat h elangstel iu die Kleur
vraag~tuk en 'n waardevolle haudleiding vir mense wat helas is met die uit
voering van die wette in hierdie verband. 

Volgens mnr. Paton is die 
grondslag van die llberalis se 
beginsels die strewe na ,.Gelyke 
regte vir alle beskaafde mense". 
D:e verwesenliking van hlerdle 
str«:we sal die oplosslng wees 
van die Unle .se rasse- en maat
skaplike probleme. 

lndiers 
Volop 

Minder 
Daar 

Terwyl Brittanje die pad vir 
Indicrs na bale dele in die we
reid oop gemaak het sodat hulle 
In verskele Iande ander rasse 
oortref in getalle, bet Brittanje 
self betreklik gevrywaar gebly 
van hlerdle vreemde indringing. 
Blykens d"e sensus van 1951 was 
daar maar 137,000 Indiers in die 
land tecnoor die 365,000 In Suid
Afrika. 

In sy referaat oor die Indier- 1 In 1859 was daar 'n verkies
vraags:uk ve~~la~r prof.C oetzee 1 i~g waarin die twee sulker-afde
dat d1e Indwr n versteurder hngs twee kandidate gestel het 
van goeie rasseverboudings is. wat ten gunste van Indier-arbeid 
Aan die een kant wek bulle die was (by 'n vorige geleentbeid is 
jaloesie van die naturclle op en albei verslaan). Die een is ver
aan die ander kant misbruik slaan, maar die ander is met 'n 
hulle die naturclle deur hulle meerderheid van een stem ver
tot diefstal aan tc moedlg en 

1 

kies. S'cott h et ten s pyte van 
gesteelde geed van bulle koop, ver&oekskrif op versoekskrif ge
en bulle op te sweep vir eie wei·er om naturelle beskikbaar 
doeleindes. te stel vir die suikerbedryt. Ten 

Meeste Asiate stuur hulle geld gevolge van die hardkoppigheid 
• u it die land, en voer bulle bene- van die Britse goewerneur en 
digdhede van IndW in en self die groot nood waarin die 
produseer bulle bloedweinig. suikerbedryf verkeer het, het 
Hoewel bulle 'n betreklik ge- die verkose verteenwoordigers 
ringe groep is, bet bulle 'n ge- voor die regering geswig en 
weld 'ge greep op die land ver- bulle uiteindelik bereid verklaar 
ower deur die verkryging van vir die invoer van Indiers. 
vaste eiendom en bul uitgebreide 
handel sowel onder blankes as 
naturelle. Hullt> regverdig bulle 
teenwoordigheld juis deur die 
ondersteuning wat bulle van 
blnnkes en ander ontvang. 

KOLONISTE BlED 
TEENSTAND 

In verband met die lnvoerlng 
van IndHirs In Su!d-Afrika word 
aangetoon hoe die Britse kroon
kolonle-regcrlng hlerdle mlsdaad 
gepleeg het ten spyte van sterk 
teenstand van die gevestigde in
woners van Natal. Die Natnl
lers wou naturelle-arbeid vir die 
s uikerplantaslt>s gewerf bet, 
maar goewerneur Scott, wnt ook 
die wetlike opperhoof van die 
natur.elle was, wou dlt nie toe
laat nie. Hy wou lndlers inge
voer he en bet in 1858 'n wets
ontwerp vi r die invoer van 
koere-arbeiders ingedien. Dit is 
deur die wetgewende liggaam 
(bestande uit twnalt gekose en 
vier benoemde lede) verwerp. 
Die gekose lede bet eenparig 
daarteen gestem en die benoem
de lede eenparig daarvoor. 

1\IET OOP 0£ 

Die gevare van die daad is 
terdee besef soos blyk uit die 
kommentaar van die pers inder_ 
tyd. Die Natal Star bet verklaar 
.,Indien daar ooit Koelies in 
hierdie land ingevoer word, sal 
dit tot ewigdurende skande vir 
die regering wees.'' Die Natal 
Witness het by die aankoms van 
die eerste Indiers geskryf: 
,.Indien ons deur hierdie maat
reel nie 'n reeks vloeke op die 
land gehaal het nie, sal ons bly 
wees om ons vrees ongegrond 
te vind." 

As d!e koloniste die seggen
skap gehad het, sou bier nie 
Indiers gewees het nie, maar dit 
was die Britse kroonkoloniere
gering wat hiervoor verantwoor
delik was. 

In die loop van die jare het 
die gevoelens steeds hoer ge
loop en in 1897 het die inwo
ners van Durban in opstand 
gekom en met geweld belet 
dat twee skeepsvragte Indiers 
geland word. 

ROOI INVLOED IN KENIA 
Die bewering dat die Mau-Mau in Kenia. tot 'n groot 

mate deur kommunlstiese bedrywigheid geinspireer is, word 
bevestig deur <lie goed ingeligte blad, Intelligence Digest. 
Die blad verwys na 'n waarskuwing wat by reeds drie jaar 
gelede gepubliseer bet waarin die aandag gevestig is op die 
ondergrawende werk van l\loskouse agente. Hierdie waar
skuwing is egter in die wind geslaan deur die onbevoegde 
regering van Attlee, wat dinge maar hul gang Iaat gaan bet. 

Van Kenyatta, die naturelle-~langrikheid te vestig. 
Ieier wat onlangs in hcgtenis In Londen het hy ,.invloede
geneem is en tot op daard'e tyd- ryke verbindinge" gehad met 
stip aan die hoof van 'n poli- leidende lede van die Arbeiders-
tieke organ;sasie gestaan het, 
skryf d 'e blad dat hy in 1930 In 
Londen gewoon het saam met 
nog 'n nature! en 'n blanke wat 
'n fes gedra het. Hierdie blanke 
het altyd 'n sambreel gcdra wat 
by oor die kop van Kenyatta 
gehou het wanneer hulle !n die 
straat verskyn ten einde die 
aandag op laasgenoemde se be-

party. Later het hy na Berlyn 
gegaan, maar is daar keel ont
vang. Toe het hy na Moskou 
vertrek waar by met ope arms 
verwelkom is. 

By sy terugkeer in Kenia het 
hy d"e voorkomste gehad van 'n 
.,Bybelse patriarg'' met 'n staf, 
'n lang baard en 'n ring met 
groot rooi steen". 

In die r t>feraat word voorts 
aangetoon hoe die S uid-Afri
kaanse Republiek deur die 
Londt'nse Konvensie belemmer 
is om doeltreffend te.-n lndier
indringing op te tree. Voor 1881 
was daar blykbaar geen Asiate 
in Transvaal nic, maar in 1884 
is verskillende memories by die 
Volksraad lngedien oor die intog 
van Indit'rs. Daarln is onder 

Mnr. Paton se: ,.Ons meet ons 
hande uitsteek na die ontwikkeL 
de naturelle en ander nie
blankes en ons meet hlerdlc 
beskaafde en progressiewe nie
blanke element aanmoedig om 
die massas van hulle rasgenotc 
na vreedsame samewerking met 
die blankes te lei. 

.,Indien ons die natuurlike else 
van die beskaafde nie-blankes 
verwerp dan oorhandig ons die 

meer verwys na wat in Natal nie-blanke Ieiding aan die boewe 
gebeur het en waarsku dat die da al d" k" t t - en n s 1e s 1e ery moe 
Indiers groot moellikhede onder begin." 
die inboorlinge kan verwek. Die 
reger ing wou graag wetgewing )fOO:sTLIKE GEVOLGE 
indien ingevolge hit>rdie ver- Die stigting van 'n Libcrale 
.,oeke maar by i., deur artikel Party mag miskien nle heelte-
14 van die Londen&.- Konven&ie mal 'n ongemengde euwel wees 
belet wat onder meer bepaal I nie omdat die bestaan van so 
bet dat aile persone wat nie 'n party 'n meer natuurllke 
inboorlinge i'l nie die vryheid politieke verdeling ten aansien 
sal geniet om in enige deel van van die kleurvraagstuk mag be
dlt> Republiek u woon, handel vorder. Vandag is duisende 
te dryf t>n eit>ndomme tt> besit blankes wat eners dink oor die 

,.REDELJKE WETGEWLVG" kleurvraagstuk lrnnsmatig ver
deel in mekaar bevegtende 
politieke partye. Indien die 
liberaliste in een party afge
sonder word sal die omstandig
hede hopelik gunstiger word om 

Koninklikes in 
Vrymesselary 

Die regering het In 1885 met 
die Brltse regering onderhandel 
oor die indienlng van wetgewing 
om beheer oor die Indiers uit te 
oefen. Die antwoord was dat die 
Britse regering nie sal aandring 
op 'n vertolking van die konven
sie wat sal lndruls teen ,rede
liko wetgewlng in die verlangde 
rlgtlng nle." Die Hertog van Edinburgh, 

Die wet, bekend as Wet No. 3 eggenoot van koningin Ellza
van 1885, is daarop aangeneem beth, het aangesluit by die Vry
maar kort daarna. bet die Britse messelaars, en sal lid wees van 
hoe k ommisaris in Pretorht die die Josie waar koning George 
regering meegedeel dat dit •n VI dit sever as ,Groot Meester" 
\'Crbreking is van die Londense ' gebring bet. Met ui~onder_lng 
Konvensie. Die wet is daarop van George V was d1e Brttse 
gewysig , en ~oekere beperkings koningsbuis vir die afgelope 200 
i'> op lndiers gel~ op grond van jaar in die vrymesselary be-
,.sanit~re oorwegings". trokke. 

VERSOEKSKRIFTE 

Tee-Aande 
Daar was 'n groot opkoms by 

die tec-aand wat verlede Vry
dagaand by mnr. en mev. S. 
Harris van Tiervlei gehou is, en 
'n bedrag van £3 5s. is in die 
kollektebussie gegooi ten be· 
hocwe van die blad. Die aand 
ls onder meer deurgebring met 
die sing van volksliedere . 

Eerskomcnde Vrydagaand is 
daar 'n tee-aand by mej. Aletta 
Cloete, So-ja, Rhossstraat Bell
ville, en op 20 November by mnr. 
en mev. J. Kotze, Algoaweg, 
Min ton. Daar word gehoop om 
by laasgenoemde geleentheid 'n 
film te vertoon van opnames in 
Amerika. 

Beeoek on• Tak In die Wandel
lfSila', Groote Kerk-~tebou. vir 
Radio'., EJektriese TOMtelle en 
MeuM!., Skryf -n on• Pos
be8telllnnafde11nr, Phil Morkel, 

Po..bu• ntt, K-p11tad. 

I .,Dll!l O.B." word Cedruk dNr Pro 
Eeele.la-Drull.kery, Blnlatraat. Stet
len~. vir die elenaara en Uitce
weno, Voorefal (Edma.) Beperk. 
Groote Ke.llgebou 703, Poebua 1411, 
Kukpleln, Kaapatad. 

In antwoord op verdere ver
soekskrifte sedert 1887 bet die 
regering geantwoord dat stop
setting van lndler-immlgrasie 
teen die Londense konvensie is. 
Teen 1888 het die Britse rege
rlng weer lngegryp as kamp
vegter van die Indiers en be
swaar gemaak teen die toepas
sing van die wet van 1885 soos 
gewysig. Die volk het teen die 
tyd so sterk begin aandrlng op 
stopsettlng van Indier-lmmigra_ 
sic dat die regering In 1897 daar
toe oorgegaan het om toegang 
tot die Republiek aan Indlers te 
weler, en ten spyte van verdere 
Britse besware is voortgegaan 
om beperklngs op Indiers te Je, 
onder andere deur 'n bepaling 
dat Indiers net in lokasles mag 
handel dryf, 

&RILLE 

Maar op die stadium het die 
oorlog ultgebreek en na die 
vrede het Londen sy beskerm
ende hand oor die Asiaat gehou 
en kon daar eers weer iets ge
doen word nadat verantwoorde
like bestuur toegeken is. 

Brinr u oogarts se voorskrifte vir bJille na oua. 
GOEIE WERK TEEN BDJ.IKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker..,Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN 
Besoek ons of skryt om besonder'.lede . ......................................... .. 
O.B. JAARGANGE 

JAARGANG 1915G-1951 
Nou verkrygbaar teen £1 5s. elk. 

PRAGTIG INGEBIND 

VOORRAAD BAlE BEPERK 

BE.'iTEL nus DADELIK BY: ~ i G~o~~2 .. ~~DMS.) !!. 
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