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A.N.S.-TAK

Liberalistiese Konsiliasiepolitiek
Verdoem
Nuwe T aksleier Neem die Leisels
Verlede Dinsdagaand op 'n led vergadering van die A.N.S. is
mnr. P. A. Theron tot leier van die tak alhier verl I ar. Die nuw
taksleier het die A.N.S. se dank oor edra aan mnr. W. . Joub rt,
die aftredende leier, vir sy kragttge en bekwame leiding waaraan di
sterkte van die A.N.S. in die verlede hoofsaaklik toeg'eskTyf kan
word. Verder het mnr, Theron beklemtoon dat die tak in die toekotns
doelbewus die Liberalisme sal bekamp en die positiewe A rikanerrigtdng sal propageer en nastreef met alle middele tot sy b skikkin .
Die vergadering wat plaasgevind
het in die C.S.V.-sa 1 is geopen met
'n gebed deur mnr. G. F. Retief,
voormalige voorsitter F.C.S.V. Mnr.
W. A. Joubert het verduidelik dat
die doe! van hierdie ver adering w. s
om sake wat voortvloei uit die jongste kongres te bespreek. By h t verder b klemtoon d t die Kongr s 'n
groot sukse was, oak insoverre dit
'n nouer sam werkin
tu s n die
Noord like en Slid lik takke bewerkstellig h t. Elke 1 ongr wa 'n
stap in die ontwikkeling van die
A.N.S. j die Iaaste kongr s h thorn
veral toegespits op die idee van
Volksbeweging.
Sprek r wys op die
rol van die Afrikaans Nasionale
Jeugbeweging waarvan die J'.C.S.V.
en die A.N.S. led is, en elk sy beJan rike funksie in die Volksbeweging
vervul.

tel .orndat ons na Bo ver ntwoord lik is n on rna dit nie v rloen t rwille van EENH EID nie. Eenh id
buite God en y Woord is prinsipi 1
anti-christ lik e nheid.
6. F.C.S.V. w rk t n nou te
m
as lid van di Yolk beweging m t
and r volk 01' ani asie .
7. F.C.S.V. beoog nouer amewer

x.c

(1) STE1"lJ~NBO«n):

Dr. J. F. J. van Rensburg
(Komdt.-Genl. van die O.B.
en Ere-pres. van die A.N.S.)
salop Donderdag, 27 Aug,
~m 8-uur n.m. in die plaaslike stadsaal 'n belan rike
vergad rin . hou.

Mnr. F. Kock.
V rvolgens het die Uniale lei r van
die F.C.S.V., mnr. F. Kock, die doeltellin en trew van hi die Jig ar m
uiteengesit in di volgend punte.
1. Ji .C.S.V. i geen politieke organi-

sasie nie.
2. Dit ic:; 'n f der •. tiew organi asic t r handhawing van chri telike
geloofswaer hede.
3.

is tot onvru
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Ons Standpunt
Die A.N.S.-tak het na b prekin' v n die volksb w gings edagt deur Prof. Wiid, Prof. van
Eed n en Mn . D. G. Franz n,
op voorst I van mnr. W. A. Joubert die volgende as y beleid
e.e.v. di 1 on iliasiepoliti k neere1 :
N
nl idin v n di Stell enbosse S.V. . s besluit om S m
met di Universiteit van Witwat rsrand ( n 'n konferen ie de 1
te neem in verband met I as enoemde
anti-aegre asie beleid,
beklemtoon hierdie A.N.S.-tak
weereen di standpunt wat hy
verlede jaar in eneem het. Uiigaande van die Volksbewegin sedagte stel ons ons huidige
stancfpunt ten opsigte van die
jongste to en derin "spogillfl' as
vol:
.
111 die a 'elope veertig [uar
die tydp rk v n nasion le frustrasie
bet die Afrikaner noodgedwonge onder di he sendo
liberalisti s
tIl
in y stryd
uit egaan van di id e van die
r g staat.
Nou e ter, na die nasional
ontwalrin van 1988, 1\ nons
olk y tydperk van Na ionale
elfverw enlildna te emoet m t
die edaate van di Volksbewein, 1 t I 00 die A.N.S. hom
op die begin el van di Volk·t at, teenoor die lib ralistiese
re sstaat.
On8 sal evolglik ODS st ndpunt t enoor ander lemente ill
die staat b se ~ op die er g
boorter van die Afriltaner wat
hy deur sy Volk bew in wil
bestendig. Daar k( n dus nie 0
let geduld word a kompromi
n v rwaterin van die g skied ..
kundige Afrik anse tand punt in
belan van die andersden nde
clemente ni. In die Boere-volkstaat is daar teenoor die rassevraa . tuk in Suid-Afril{( dus net
een standpunt wat sal deurslag
e n.1. di
VOOI tr kkerbel id
v n differ n i sic en segr g, sie,
l

K.S.B. se E rste
Uitvoering
RelUllgst()lling
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M todi me.
4. Daarom strewe ons as Calvinistiese Boerestud nte na 'n uiwer Ret
bliek, waarin di Chri telike volksmoraaI en Skriftuurlike denke
al
geld op aIle gebicde.
5. Ons moet ons beginsels suiwer
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Dit is nou byna 'I jaar gelede
dat die A.N.R-tnk op Htell(\nbos(>h
'11 vorjonging ondcrgaan het m t
die wcgsplitsing van die Iiberalisti S H ksi van di
10 nmalig
1 a k. 'I'ot op daardie datum was
di A.N.H.-tak 'n versamoling van
h de met v rsl ill nd
1 weusbeskouings, m was daar nie 81)1'a] e
van 'n h gte oonheidsorganisasie
lito' hou om 'n oonhoid van gedagte en stl'c\ nie. Vandam' dan
ook di kwynende bestaan van die
A.N.R OJl ~t llenhos -h, wat slcgs
sy h staan kon I'PgVeJ dig met die
hou van ~ ireolde protesvergaderings.

Na die 'l'l'1'jonrlin{j beskil: die
Ttil: ni all en oor '11, qrotc r iedetal nie, mao r bcsttum dit ui! l edc
is mci cen gedagtc

?l'at bcsiel

)ic A.N.K-tak was toe ook in
stuat om di \ s1 ryd aan te knoop
t 011 di lib irnlisme wat op Stol] nb sch hoogty g vi l' het, o.~.
m 1 behulp van Hy oraaan "Ih
Ma1i(I." Me IJ' nog, die tak was
in staat om 'n positiewe hydra
t maul" mot dio propagcring Fan
die h(\gins( I' (\11 idr ale van die

A .N.H. nl, dat die liberalisties-imnerlih - rerdcelde
?·egs. toot ver'IHlng moe! 1.N)J'd met 'n eg A [rikaonsc orqtmi»: e Volkstoat.
nat die plaaslil« A.N.R-tal hom
di
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toe w r op di suiwer volkstandpunt go plaas het, word b wys uit
wat on di jongste kongros plansgcvind 11 t. Waar Ht llenhoseh
vro (~r st ds m 1 di noord lik s
g bats hot, wa daar op hiordio
iron I'T'e Ii n uste sam W 1'1 ing.
Die voll svcrdel nde lib rali: me
h 1. immers v rdwyn uit di g'cled r(\ van die plnaslike tak.
Vir die vasl "ging en uitvoorin
Vall
hi rdi b loid is ons
vorig Taks} ior, mnr, !\r. A. Joubert, tot 'n he. on lor gro t mate
V l' ntw ord lik met S,
t adkrag1 ig opt I' d n leiding. Mnr. Jouhert; it; )01 die oprigt l' van "Die
Matie" waard -ur 'n hagtig mid] g sl rp i. vir <lie do ltreffende
1)1'01 ag ring van eli A.N.S.-id al .
Waar mnr. -Ioubert n 11 ook (lie
r «laksi van .,Oi Matic," waarop
11Y van dk begin a.' Hoofr dak1CllI' go dien h 1, vaarwel
s\ wil
"Die M ati " sy hoogst e waard riIlg uitspr k vir RY hekwam
leiding ell vii, di
vaardevolle
eli nste wat hy steeds A'clcwcl' hot.
Ons is dankbuar dat hv HOg die
nouste kontal m t eli tak sal b h011 in 8y kaposit it. as Pl'ovillsialc
)<: iel' vall lie A.N.H. en as lei r
vnn di plaa 1il
Allti-libcralis-

tie: }l'ront.
Die b clcid

3 n.m.

ok

"Die M tieU wag nog gretiglik vir
'n antwoord op die ver oek w t hy
by herhaling tot sommige v nons
nasionaalgesinde medestudente gerig
het wat nie hier sa am met die A.N .S.
die stryd teen die liberali me voer
nie. Wat i die beginsels wat hulle
weghou van ons?

pr

•

uDe Waereldg~ cbiedenis is ~t
W

reldgericbt,

WOORDE! WOORDEr WOORDEr
In die loop van hierdie oorlog
h tons al dikwels van die oor en
weer besoekery van bondgenootskaplike regeringshoofde verneem.
So
het die leiers van die Spilmagte reeds
herhaaldelik samesprekings in Duitsland, in Italie of op die gr ns by
die Br nnerpas gehad. Ook was daar
'n tyd toe .die r eringshoofd van
Frankryk en Brittanje mekaar herhaaldelik oor en weer besoek het,
gewigtige sam spreking gehou het
en nog gewigtiger besluite geneem
het. Ook Churchill en Roosevelt het
mekaar al meermale ontmoet, een
maal selfs op die wye watere van

wat nie so vanselfsprekend is nie.
Hoe moet 'n mens dit verklaar dat
'n ou en baie besige man soos
Churchill dit nodig vind om oor
lange omwee oor Egipte Moskou te
besoek en dit na Molotof se t>esoek
in Londen, slegs twee maande gelede,
toe die
ele ntheid daar was om
uitgepraat en roerend een met mekaar te word? 'n Mens kan dus met
veiligh id aanneem dat Churchill se
besoek aan Moskou in verband staan
met die kritieke toestande wat sedert
Molotof se aanwesigheid in Londen
aan die suidelike Russiese front ontwikkel het. Op hi rdie kritieke toetan de in Rusland is herhaaldelik
selfs deur Brit
oorlogskommenta-

Deur Prof. j. A. Wiid

en

een idctutl; die {leclar/tc 'I'an Folksbov('ging en die idcaol van 'n
Iiepubliel: g(fJ1'ond op die Christelik - Nasionole
lewensbe: kouing
'oan ons V oorvoders.

Dames

XXI. Churchill in Mo kou.

Ver elding. de wet der Historic;"
- 'Ten K teo

• A. Jouhert.

l\fnr.

Die 00rl09

A.N.S.-Tak leier.
Die B igheidDa breek, Stell en-

die Atlantiese 05 aan waar die 50gen amde Atlantiese Oktrooi ebor
is. Die jongste bondgenootskaplike
besoek i die van Churchill aan Moskou, die eerste maal in die geskiedeni dat'n Britse premier die Russiese
hoofstad met sy teenwoordigheid vereer het. Hierdie besoek het plaasgevind
legs twee maande na die
samesprekings in Londen met Molotof, die Russiese Kommissar vir
buitelandse sake. Dit i by hierdie
geleentheid, soos onthou sal word,
dat Brittanje hom verbind het om
di Rus ie
bondgenoot by te staan
deur 'n tweede front teen Duitsland
in die lewe te roep.

tors en staatsmanne gewys . Ongeveer 'n maand gelede het Cyril Falls,
die nugtere rrrilitere deskundige van
die Londense Tim , die rnening uitgespreek dat "as sake gedurende die
volgende paar maande sleg gaan, dan
sou dit moonlik wees dat Hitler hom
so onverwinlik (impregnable) en selfgenoegsaam (self-sufficien ) sal maak
dat dit feitlik onmoontlik sal wees
om hom binne 'n leeftyd (life tim )
onder te kry." Ongeveer dieselfde
tyd het die Britse minister, Oliver
Lyttelton, op die kritieke 80 dae
wat voorle, gewys en later het hy
y waarskuwing herhaal.

Al hi rdie bondgenootskaplike beoek
en samesprekings is sonder
uitsondering luid oor die hele wereld
uitgebasuin.
Die roerende eensgesindheid en die volst vertroue in die
uiteindelike oorwinning is in terk
be Iuite aangekondig.
Perskommentaar het gevolg nook sy deel bygedra om die beslissende rol van
dergelike konferensies te onderstreep.
Voorwaar, as 'n oorlog deur konferensies
ewen kan word dan sou
daar vandag reeds lankal vrede gewees het. Soms het daar weI groot
suksesse op dergelike samespreking
gevoIg, som glad niks nie en som
elf noodlottige nederlae soos 'n
di geval van Frankryk na die luid
aangekondigde konfer nsies tussen
Britse en Franse regeringshoofde.

lede

CHURCHILL

BY STALIN

Anders as by sommige vorige
same prekings word die stilswye oor
die Moskouse verrigtinge orgvuldig
bewaar, Ons word weI vertel dat
.albe! regerings vasberade is om die
oorlog met al hul mag en energie
voort te sit totdat die algehele vernietiging van die Hitlerisme bereik
is," dat daar gemeenskaplike besluite
oor die voortsetting van die oorlog
geneem i , dat die samesprekings in
'n uatmosfeer van hartlikheid en algehele opregtheid" gevoer is en clat
Stalin elf es van die 25 heildronke
ingestel het by geleentheid van 'n
groot eetmaal in die Kremlin. Maar
al hierdie dinge, behalwe die ses
heildronke, is tog so vanselfsprekend
dat hull
noulik
kommentaar verdien. Hoe kan 'n men
nou iets
ander verwag a "hartlikheid en algehele opregtheid" van bondgenoot
en gasheer Stalin, 'n man met 'n
"groot humorsin" soos Reuter ons
verseker, at sou sy hoe gas tot dusver
ook al in g breke gebly het om die
beloofde tweede front teen die "HitI dsme" in die lewe t roep?

KRITIEKE TOESTANDE IN
RUSLAND
Daar is egter baie dinge in verb nd met die Moskouse konferensie

Sedert hierdie Britte 'n maand ge ..
epraat het, het toestande in
usland by die dag ver leg. Meer
en meer Ru siese gebied het verlore
gegaan en die voortmars van (lie
Spiltroepe kan nie gestuit word nie.
Stalingrad en die lewensnoodsaaklike
v rkeersweg, die Volgarivier, word
ernstig bedreig. Van die ryk Ru siese
olievelde het reeds 'n gedeelte verlore gegaan en ander word bedr ig.
Dit is g en kleinigheid dat Rusland
reeds grondgebied, en daarby sy ryk ..
ste en vrugbaarste gebiede, verloor
het wat heelwat g oter is as Duits
land, Frankryk en Brittanje saamDit alle is bai ern tige dinge en
die gevaar bestean dat Rusland .kan
ophou om 'n ernstige militere gevaar
vir Duitsland te wee en dat Hitler
dan sy geweldige oorlogsmasjien na
die weste teen Brittanje kan aanwendDit kan du aangeneem word dat
Churchill se besoek a n Moskou ten
doel gehad het om Rusland so lank
en so kragdadig moontlik oorlogvoerend te hou. Om hierdie doe! te
bereik het hy waarskynlik nuwe en
dceltreff'ender bystand aan Stalin be100f, moontlik 'n Brits-Amerikaanse
front aan die Kaukasus of iets anders. Dit is selfs nie ·onmoontlilt
nie dat die Churchill-Stalin~byeenkoms
'n wanhoopsdaad is en dat daartot
besluit is onder die druk van militete
en politi ke ontwikkelings in die
Sowjet-unie.
Die volgende paM
maande sal moet bewys hoe veel uk~
ses Churchill in Mo kou gehad het,
EN ELDERS?
Intussen het die dag nog nie aall'
g-ebreek dat die Geallieerdes ook aal\ander oorlogsfronte beslissende oor"
winnings kan aanteken nie. Rommel
sit nog altyd diep in Egipte gevaar~
lik naby Alexandrie terwyl sy vee!
geroemde teenstanders
AuchinlecJc
en Ritchie plek maak vir andere,
Op see gaan die duikbootoorlog t~1l
die Brit -Amerikaanse keepvaart oil'
verminderd voort. By die Salo~O"
eilande sou die Amerikane die inisiJ'
tier geneem en 'n "historiese" oar"

Vervoll op bls. 4 kol. 3.
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St lIenbo ch Word
Verdonker
Aange ien daar beelwat gegis word
am trent die verdonkeringsplanne vir
Stellenbosch, het "Die Matie" die
volgende v rklaring van die stadsklerk, mnr. Blersch, ontvang:
"In 'n onderhoud met die HoofStreekkommandant van di Bur elike-B rkermingsdien te in ake di toepassing van verdonkering maatr el
in di Magistr.aats-distrik van Stellenbosch, het hy verklaar dat ons
daarto verplig i in oore nst mmin
met die opda van die Vestings-Kommandant.
"Oorspronklik was daar een plan
om tot v rdonkering oor te gaan ni ,
maar blykb ar bestaan da r nou een
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Die A.N.S.-Tak lei r word bygestaan d ur 'n gekose Advi rende
R d (si n p. 1).
Onder taande i die uitvoerende
mpt nar
n leiers in die ver killend
afdeJing
v n die Front
werks mhede:S. P. Botl : Sekret ri at.
D. W rth: Te ourier.
P. O. J Raux:
ers,
.
A. J, du ] "il:
Arbeid di n .
J. Kri : Yolk pele.
C. F. t m nn: Musiek.
A. S. Roux: Dem-on tr iediens.
B. N. NOl'garh: Bibliote k.
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A.N.S. EN VOLKSBEWEGING
Waarom Ontgroening
Vervolg van bls; 1, kol, 3.

Afge kaf i

de stemme nie. Later sal hulle ons
bedank vir ons volbarding.
Hierna het prof. Wiid aan die
woord gekom.

Prof. Wileo('ks voor die

P.S.O.
Prof. Wilcocks, Rektor van ons
Universiteit, bet verlede Vrydag op
"n vergadering van die Privaat-Studente Qrganisasie verduidelik waarom die ontgroening afgeskaf is. Hy
het verduidelik dat by ook bygedra
bet tot die instelling van die algemene ontgroening vir privaat-studente, omdat veral privaat-nuwelinge
moeilik opgen em word deur die
Studente-unie. Dit het dadelik 'n
verandering ten goede teweeg gebring, maar mettertyd het dit meer
kras geword en die doop-komitee
het meer en meer op die agtergrond
etree.
DOOPREELS
Proteste
teen hierdie toestand
bet die Rand en Senaat gelei om,
met medewerking van die S.V.R.,
di doop-reels, waarvan die toepasing in die hande van die studente
elf gelaat is, in te stel- Dadelik
het dit 'n gunstige uitwerking gehad, m ar ongelukkig het selfs die
offisiele doop later hand-uitgeruk,
hoewel di P.S.O. en doop omitee
hul uiter te bes probeer h t om dit
te behe r. Veral in die onoffisiele
doop h t beelwat onaangenaamhede
pla a gevind - die reels bet niks anders as dooie letters geblyk te wees
nie, en weer bet klagt s van verskeie kante ingekom.
Die Unlversitelts-b sturende Jiggame, die Raad en Senaat, was dus
genoodsaak om die saak ernstig te
oorwee.
Hulle wou nie afbreuk
doen aan die studente se self-regering nie en het besef dat ontgroening weI oeie gevolge het, wat onelukki
oor kadu is deur
die
fIg boelie" wat dil.wels plaasgevind
het.

Prof. Wild
het begin met die woorde: "Die
A.N.S. het 'n stand punt en 'n Jigguam met 'n standpunt is altyd sterk l
Die A.N.S. IS 'n produk van historiese
kontinulteit i.v.m. die Afrikanerstandpunt, wat hier v
vroeg af reed
vasgewortel [s." Hy het verder gese
dat ons beleid reeds sedert die 18de
eeu meedoenlose aanvalle van Iiberalistiese en negrofilistiese aard moes
verduur. In die 19de eeu ic; selfs
getrag om deur strenge maatreels
ons taal te versmoor, tog het ons geseevier.
Die Boerestandpunt was gekant
teen die wegdoen van differensiasie
soos voorgestaan deur die Britte.
Hierdie botsing was 'n oorsaak van
die Groot Trek. Daarna kry ons
weer in die Republieke van Paul
Kruger en Marthinus Steyn die ware
Boerestandpunt.
Alhoewel ons bevolking uit drie elemente bestaan, n1.
Afrikaners, Engelse en nie-blankes
van alle kleure en geure, is dit die
Voortrekker-standpunt wat tog seevier.
"Die standpunt wat die toets van
die
ue d ur staan het, het m er kans
op sukses a die '0 w rIose lib era)isti se rigtin swat
ltyd van tyd
tot tyd opdoem. Di idee m t die
histori sa kontinruiiteit sal seevier!
Hou moed!"

REDES
Die b langrike redes vir die afkaffing van die ontgroening is:(1) Van versk.eie kante het proteste ingekom en het dit geblyk dat
die doop tot 'n mate hand-uitgeruk
h t.
(2) Ontgro ning het nie 'n gunstige uitwerking op die werk van
erstejaar
gedurende die eerste 10
_ 14 dae van di . kademiese [aar
nie. Aang sien geen universitcit
die reputasie dat daar nie gewerk
word nie mag verdien ni ,i
dit'l1
bel ngrike faktor. As di Universiteits-owerhede
ake g laat het oos
dit wa
ou hulle m de-verantwoordelik daarv.oor g wees het.
(3) Die rapporte oor die ontroenin t waar of onwaar, rna 'n
on un tige uitwerkmg op die uiters
b Ian rike ond r ·teuning v n die
publiek be.
T n slotte het dr. Wilcocks, hoeweI hy weet dat baie student.e sterk
teen di afskaffing voel, 'n beroep
op die lojale ondersteuning
van
c;tudente in verband met die besluit
edoen.
Mnr. Eddie H. Botha, Voorsitter
v n P.. 0., h t 'n beroep op die student
edoen om die besluit te
teun en om 'n ander rnanier te vind
om die nuwelin e in te lyf.
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"Die Vit pan"

Kon ert deur
Mev. Hugo

Nuwe Orde
In 'n artikel deur Jobn C. Campbell, getitel "Political Extremes in
South America," wat onlangs verskyn
het in die Aprilnommer (1942) van
die tydskrif "Foreign Affairs, an
American Quarterlcy Review," lees
ons op BIL 532-533-(ons
vertaal).

beffrip.
op
Die tw e
drie pilare
wa
Calvinisties,
n So i listi s in die in d t d r ge n kapitnliste was nie, en dat die ta t die
g sonkenes gehelp h~t.
Di id e v n die volksbeweging is
"org, ni se volksverb nd w t die hele
volk omvat, m. r die gesag word
ged1"4 d Uy di Jeien van di volk."
Die A.N.S. moet hierdie ideologte
propageer en deur diens dit uideef.
VerIed V rydagaand het Huis-tenBosch hul jaarliks Huisdans gehou
in die B nketsaal. Volgens die verslae van die deelnemers was dit 'n
kitterend funksie.

J.DeeC.Kl r E,makG r!

Mev.

Hugo sal Sondagom 8.30 'n gewyde
kon ert in die Konservatoriumsaal in
medewerking met dr. C. G. S. de Vi}
liers en mej. Joan van Niekerk hot
Die uitvoering sal plaasvind onder
die gesamentlike beskerming var
Polumnia (Kweekskool) en die Mu
siek-vereniging.
Almal word hartm
uitg'enooi.

aand,

Gladys

30 Aug.,

Waarskuwing!
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DIE OORLOG

Vervolg van bIs. 2, kol. 4.
winning behaal het terwyl die Japanners net die teenoorgestelde beweer.
In Indie sou die posisie rustiger maar
nog nie rustig wees nie. Alles in
aanmerking gent;em kon dit nog nie
beweer word dat die oorlog reeds
'n gunstiger wending vir die Geallieerdes genecm het lli~.
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Suid-Amerika

,.As ons die programmas van al
die nasionalistiese partye in SuidAmerike punt vir punt met mekaar
vergelyk, is dit opvallend in hoe 'n
mate bulle ooreenstem, iets wat nie
gehee en al aan die gelyks,oorti'gheid
van plaaslike omstandighede toegeskryf kan word nie. Al hierdie parAs die twee letters OB ooit we
tye repudieet die algemene stemres. hul verskyning teen die hange va
die parlementere demokrasie, eko- Stellenboschberg sou maak, dan WI
miese Iiberelisme, die Marxiste, die ons aan alma I vir wie die verskyns'
lode en die invloed wat die Ver- twee weke gelede 'n gruwel was, di
enigde State uitoefen. Alma! is ten volgende waarskuwing rig:
gunste van orde. dissiplitie, die funkIn die onmiddellike omgewitig vat.
sionercnde organisasie van die stest, die plek waar die teken laas sy ve:
ekonomies,e oorleg, die nnsionelise- skyning gemaak bet, is V'erled
ring van oorsese ondernemings, die week 'n groat tier gevang deur e
leierskap-beginsel en 'n staatkundige van die Stellenbosse boere!
diktatuur. Almal is hewig gekant
Simson was weI opgewasse re
teen Brittanje en die V.S.A. en hoop 'n leeu, maar of een van sy nak!)
dat die oorlog met 'n oorwinning melinge 'n kwaai tier sou kan kle'
vir die Spilmoondhede beeitulig kry, val te betwyfel.
gaan word. Hierdie bouding kan
meklik verklaar word. Die ideologiee van al hietdie partye kan, afgesien van plaaslike omstendiubede.
grotendeels teruggevoer word tot 'n
"Sy idees oor sosialisme het ko
gemeenskaplike oorsprong, nl, Europese Fascisme. Die verset teen die krete vorm aangeneem en langsam .
oorbeersing van die Groot Moond- hand opgegaan in sy nasionalism
hede is vanselfsprekend "n natuur- Die Indiese probleern het vir hor
like ontwikkeling onder volke wat gewor d meer as 'n stryd tussen ,ant
vervul is met tradisionele trots. Britse en pro-Britse nasionaliste. 11
maar materieel swak stnen ; dog die het tot die oortuiging gekom cJ;
Mnr. Danie Franzsen
vorm wat die nasionalistiese partye Britse imperialisme as 'n kapital'
het nou enkele gedagtes uitgespreek
aan die verset probeer gee bet, is tiese ontwikkeling die ware vya,
001' die volksbesigbeidsgedagte. "Ons
in boofsaak aan Europa ontleen. was en dat dit sowel uit die so j,
wier om erfgename te wo'rd van
HoeweJ bulle in die oJzui'dige stryd listiese as uit die nasionalistir
die voJksverdeeldheid," het hy gesc. in die aJgemeen 'n ustrenge neutrs- standpunt moes bestry word. Brll
Die A.N.S. met 'n bepaalde bestemliteit" as psrtvkreet aangehef bet, imperialisme berus sowel op kapi
ming staan bo die verdeeldheid en kies hulle noodwendig kant vir die listiese uitbuiting as op die politit
put krag uit beginselseenh id en nie regimes waaraan bulle ontstaan en eise van die ,.empire"; waarvan ~
uit sporadiese ultimatums nie. Deur
Iogiese gevolgtrekking is dat C
lewenskrag te danke is ....
die leierskapsbeginsel het hierdie beEen ding is seker : die nssionsnl- stryd teen Britse imperialisme SO'
weging sy program verdiep en verhef
gesindes
is daar ten volle bewus van nasionalisties as sosialisties l11e
bo akademiese be&piegelinge.
dat bulle eie lot met die eiruibe- wees." (Gunther: "Inside Asi ,"
Vanjaar bet die A.N.S. besluit om
456.
sy leierskapsbeginsel vas te knoop slissing van die oorlog saamgesnoer
(Dit kan Nehru klaarblyklik r
is.
Deur
'n
oorwinning
vir
Duitsaan die Volksbeweging. Hierin kry
skeel
of dieselfde stryd ook in D I
land
kan
'bulle
aan
die
bewind
kom.
on die idee van die totalitarisme.
Die beginsel van leierskap is nie van 'n Oorwinning aan die kant van die land of waar ook gestry word r'
demokresiee sou egter vir bulle 'n Dit is hom te doen om sy Va
00 see geinspir e l' nie maar vloei uit
slag
wees waarvan hulle moeilik sou Daarom sit hy nou vir die
ons geski dkundige ve lede. Daar
keer in die gevr ngenis, waar by r
is al baie gestry oor ons volksverle- ken iherstel. Indien die Spilmoondvyf en 'n halt van die beste jare
hede
'n
neerlssg
ly.
IS,OU
die
nesibnede. So beweer sommige dat dit demokrati s was, op grond van aanhalings listlese partye minstens bulle for- sy lewe deurgebring het).
uit die- konstituaies van die Boe e- mules moet verander en moontJik
regerings, maar die belangrikste Iak- bulle identiteit gehcel len 81 verloor
tore wat in die verband oorweeg moet deur weer in die tradisionel,e konword is die stnatspr ktyk en volks- sexwstiewe partye op te gaan.
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