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Gese 

HetiPARTYE IN ITALIE 

Jrg. 7 Kaapstad, Woensdag, 21 April1948 No. 21 

Dr. Hans van Rensburg het 
op Stellenboseh gese: 

,,In die aangesig van die 
kolossale magsverskuiwing 
van die Weste na die Ooste 
spreek dit vanself dat alles 
wat die blankes verdeel, as 
doodsgevaarlik beskou moet 
word, en a lles wat saamsnoer 
nagejaag moet word.'' 

WAS AAN TOT 356 
Die parlementere demokrasie vereis dat 'n volk in 

minstens twee politieke groepe of partye verdeel moet staan, 
die een om te regeer en die ander om te opponeer. 

By hierdie ,ideale" verdeeld
heid bly dit egter nie. Die par
tye was voortdurcnd · aan in 
die mededinging om die groen 
kussings. Mussolini het by 

O.B. SALVIRVVANDSKAP . 

voorbeeld die partystelsel afge
skaf toe sewentien partye Italie 
lam gele het. Die Geallieerdes 
het die partystelsel na die oor
log weer ingestel, en verlede 
Sondag het 356 partye aan die 
verkiesing deelgeneem - vir 
byna elke dag van die jaar 'n 
nuwe party om te regeer en elke 
dag 355 om hom te opponeer . 

TEEN HOM .NIE .STEM \Vat word van staatsbestuur 
in so 'n warboel, wanneer die 
opposisiepartye die regerings
party teoreties met 355 teen 
1 oortref? Qie Kommandant-generaal, dr. Hans van Rensburg, bet verlede Sater

dag op Klerksdorp geantwoord op die vraag wat die O.B. se houding is ten 
opsigte van die aanstaande verkiesing. ,Een ding is vanselfsprekend: die 
Ossewabrandwag is sterk teen die regering gekant o.a. omdat die regering 
vyandiggesind is teenoor die Ossewabrandwag. Maar as ander dink en by 
name die H.N .P .-Ieiding dat bulle net so vyandig kan wees teenoor die Osse
wabrandwag, en nog reken op die Ossewabrandwag-stem, is bulle beeltemal 
verkeerd," bet die K.G., dr.· Hans van Rensburg, in die Boeresaal voor sowat 
500 aanwesiges verklaar. 

,Ses jaar van vervolging het 
ons 'n les geleer vir altyd - ook 
vir eleksietyd. As regerings
teenstanders is ons wel bereid 
om die Opposisie te steun, maar 
aileen as bulle hul vyandskap 
teen die O.B. staak.'' 

H.N.P.-kandidate wat die 
steun van O.B.-lede wil he, sal 
bulle in die openbaar moet dis
assosieer van die vyandige be
leid van die party-leiding. 

daar eerlik met die volk gehan
del moet word. ,Daar is twee 
alternatiewe: Of die verkiesing 
is vir die Afrikanervolk hoogs 
kritiek, in watter geval alle 
Afrikanerkragte in die stryd 
aanvaar en verwelkom moet 
word, of die verkiesing is die 
gewone vyfjaarlikse partysker
mutseling waarin die O.B. nie 
belangstel n ie". 

,Die een vleuel van die oppo- Die O.B. is bereid om sy plig 
sisie, die Afrikanerparty, behan- dwarsdeur die Unie te doen. 
del ons ordentlik en vriendelik, Aangesien ons nie welkom is om 
en niemand sal ontken dat die dit ten aansien van die H.N .. P. 
Ossewabrandwag die hande van te doen nie gaan ons dit ten 
die Afrikanerparty geweldig aansien van die Afrikanerparty 
sterk nie. Ons doen dit graag doen wat die deur nie vir mede
en met dankbaarheid", het die Afrikaners toesluit nie. ,,Maar 
K.G. gese. nou, die Brakpan-voorval het 

,,Maar die a nder vleuel van ons geleer dat die H.N.P.-Ieiers 
die Opposisie, die H.N.P., bet ons tot binne in die A.P. belas 
ons tot nou toe bitterlik ver- met die status van 'n Kaapse 
volg en hulle is geen jota min- kleurling, wat mag stem, maar 
der vyandig as die regering nie. nie mag staan as kandidaat nie 
As bewys hiervan kan ek maar omdat by 'n kleurling is, of in 
net verwys na hul jongste kon- hierdie geval, omdat by 'n O.B. 
gresbesluite en die optrede van is. 
die Ieier van die party te Brak-
pan en Roodepoort.'' 

Mnr. Vorster staan nou as 'n 
onafhanklike, maar Die Trans
valer se geniepsige vertroebe
ling van die posisie het die kan
se van die regeringskandidaat 
baie verbeter. 

,Ek wil aan d ie H.N.P.-lei
ding se dat as hulle die verkie
s ing wat bulle die laaste kans 
van blanke Suid-Afrika noem, 
in hierdie gees van Afrikaner
vervolging wil aantree, hulle dit 

EEN VAN TWEE I by voorbaat verongeluk, en by 
Met verwysing na die verkie- niemand simpat ie hoef te soek 

sing het die K.G. verklaar dat nie". 

r·------------------······-----------·------~ 

Dr. Malan Het Geveto 
Se Havenga-Biad 

Die Vaderland, mnr. N. C. Havenga se blad, be
vestig die feit dat dr. D. F. Malan die kandidatuur 
van adv. John Vorster in Brakpan geveto het. In 
'n voorblad-berig in sy uitgawe van 13 April, verklaar 
die blad dat navrae nog steeds gedoen word omtrent 
die gebeure in Brakpan, en dan begin hy sy oorsig 
met die volgende stelling: 

,Op die oomblik is die toestand: Nadat dr. D. F. 
Malan aanvanklik nie die kandidaat, wat vir Brakpan 
namens die Afrikanerparty aangewys is, wou goed· 
keur nie, was daar telegrafiese kontak tussen hom 
en mnr. Havenga. Verlede Saterdag het mnr. Harm 
Oost, Uniale voorsitter van die Afrikanerparty, in Die 
Vaderland meegedeel dat geen een van die twee partye 
'n kandidaat gaan stel nie." 

Volgens hierdie berig is dit baie duidelik dat dr. 
lUalan mnr. Havenga se kandidaat, nl. adv. Vorster, 
geveto of afgekeur bet, en dat mnr. Havenga toe aan 
dr. 1\lalan gese het dat hy in daardie omstandighede 
geen kandidaat hoegenaamd sal stel nie. Daarom 
staan adv. Vorster nou as onafhanklike Afrikaner
party-kandidaat met die ondersteuning van die Afrika· 
nerparty, en sonder die amptelike ondersteuning van 
die H.N.P. 

Die K.G. dr. J. F. J. v. Rensburg 

UITSONDERINGS 

Spr. is daarvan bewus dat 
daar lede van die H.N.P. is, 
en ook onder hulle kandidate, 
wat bereid is om die hand van 
'n mede-Afrikaner in die O.B. 
te neem. ,Ek vertrou dat dit 
so is en ek kan bulle verseker 
dat die O.B. bereid is om die 
hand van 'n mede-Afrikaner 
binne of buite die H.N.P. te 
neem." 

O.B.-lede moet voortaan elke 
H.N.P.-kandidaat en spreker by 
elke openbare vergadering vra 
of hy saamgaan met die party
beleid wat teen die manne en 
vroue in die O.B. diskrimineer. 

,,As die kandidaat openlik en 
ruiterlik van die verhoog af 
homself ''an hierdie kwestende 
beleid disassosieer, hoef niemand 
te vra wat die O.B. in daardie 
k iesafdeling sal doen nie. Bulle 
sal die opposisie-kandidaat 
steun. 

,Maar as die kandidaat klei
trap of dit by die gewone ag
terdeurversekering van goed
gesindheid wil laat, sal self
respek elke O.B.-lid leer wat 
om te doen.'' 

Die O.B. is moeg van vertrou
like mededelings van die kant 
van kandidate en lede van die 
H.N.P. dat hulle die hand van 

VATBAAR VIR 
MISVERSTAND 

Die Transvaler van 12 April 
- wat 'n ontkenning bevat 
dat die H.N.P. 'n onafhanklike 
kandidaat in Brakpan sal on
dersteuJ;l - het 'n sub-hoofarti
kel met die opskrif ,Veto-Dom
heid", maar die artikel gaan 
oor die veto van die ,Grotes". 

I . , 

'lLeea 'Ul ie:;;egtel 34 1 

...................... 
Samewerking 
Die Toets Vir 
Belangrikheid 

Van Verkiesing 

• ••••••••••••••••••••• 
mede-Afrikaners in die O.B. sal 
vat terwyl openbare kongresbe
sluite teen die O.B. gerig word, 
bet die K.G. verklaar. 

(Berig deur G. Van Rooy, 
P.U.K., Potchefstroom.) 

Banger Vir 
Kiesers As 

Vir · Russe 
Die Amerikaanse huis van ver

teenwoordigers het die aanbe
veling van hul leerhoof, genl. 
B radley, om 'n staande mag van 
1,500,000 op die been te bring 
as die minimum wat teen Rus
land op die oomblik nodig is, 
van die hand gewys en in die 
plek daarvan geld vir 'n groter 
lugmag gestem, na Sapa-Reuter 
berig. Daaraan word toegevoeg 
dat die volksverteenwoordigers 
net so ba ng vir die kiesers is as 
vir die Russe en derhalwe weier 
om diensplig goed te keur. 

(Kyk ook berig op blad'!y 8). 
. .. 

Mag Vyandskap Nie 
Repudieer 

Die Transvaler, H.N.P.
orgaan in <lie N oorde, ver
klaar na aanleiding van 
die K.G. se toespraak te· 
Klerksdorp dat van 

. H .N.P.-kandidate nou ver
. wag word om 'n Ieier en 
kongres te repudieer, ,die 
eeu wat dit doen sal 
geskors word", aldus die 
blad. 

Waar beland 'n volk waar 
355 partye die maatreiils van 
een regerende party moet be
veg en belemmer? 
Die antwoord is eenvoudig: in 

die skoot van 1\loskou. 

SUID-AFRIKA 

In ons eie land was daar by 
unifikasie twee partye, die Suid
Afrikaanse Party en die Unio
nistiese Party - die minimum 
om te voldoen aan die parlemen
tere konstitusie. In die komen
de verkiesing is daar tot sover 
reeds agt partye in die veld, 
t.w. die V.P., die H.N.P., die 
A.P., die S.A.P. (Stallard) , die 
Sentrale Groep (Cadman), die 
Kommunistiese Party, die Ver
enigde Arbeidersparty en die 
Arbeidersparty, terwyl versk eie 
kleinere partyformasies voorlo
pig nog buite die verkiesing bly. 

Ook in Suid-Afrika is die par
tystelsel dus vinnig op pad om 
die volk tot onmag te verbrok
kel. 

Petrol 
Skaars 

Gaan 
Word 

Offisiere en Brandwagte! 
Die tyd van petrolrantsoene
ring staan voor die deur! U 
organisasie, wat tans besig is 
om weer op te staan uit die 
oorlogse bouvalle, kan in tye 
van ontwrigting net deur een 
band saamgesnoer word: Die 
O.B.-blad. 

Sorg vroegtydig dat hierdie 
verbinding oop bly. Sorg dat 
elke O.B.·lid inteken op die 
mondstuk van u Beweging. 
Doen dit nou, en u bespaar 
uself baie moeite en kwellinge 
vir die toekoms! 

,.Die O.B.'• word gedruk deur Pro 
Ecclesla.·Drukkery Beperk, Stellenboscb, 
vir die elena.a.rs en ultgewers: VOOR
SLAG (Edms.) Beperk, Groote Kerk
gebou 703, Posbus 1411, Kerkpleln, 
Ka.a.psta.d. . ........................................... . 

I OFFISIERE VAN GEBIED F.i 

Genl. P. J. Bosman van Middelburg (TvL) en genl. J. J. 
Eloff van Soutpansberg. 

l ..... ·····-·-····· ··--·······-·········· -----------------(~44~~~·············································~ 
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Sametrekking, Offisiere Gaping Word 
Gebied F. Wyer 

hoofkwartier nie later as 1 nm. 
nie. 

U teenwoordigheid en aktie
we steun is dringend noodsaak
lik. Verversings en eetware sal 
op die plek van samekoms te 
koop aangebied word. Offisiere 
wat vir die naweek wil oorbly, 
moet vooraf vanself sorg vir 
hul verb.lyf. 

Die Britse regering het nog 
geen sukses behaal om die ga
ping tussen sy invoer en uit
voer in te krimp nie, volgens die 
jongste syfers wat in die Britse 
laerhuis aangekondig is. Tydens 
Maart was die gaping tusscn 
die in- en uitvoer £58,000,000 teen
oor £36 en £31 miljoen in die 
twee voorafgaande maande. 

Eetmaal Afrikaanse 
I 

Koffiehuis, l .Mei 1948 
OM 7.30 N.M .. 

Die Gebicdsleier het besluit 
om na afloop van die Offisiers
laertrek, Saterdag 1 Mei, 'n eet
maal te hou in die Afrikaanse 
Koffiebuis, Pretoria, ten bate 
van die Noodhulpfonds. 

Daar le nog nege van ons 
Kamerade in die Baviaanspoort-

gevangenis, Pretoria. Twee bet 
lewenslange vonnisse. Vir bulle 
afhanklikes moet gesorg word. 
Dit k os sowat £80 per maand. 

Aile Ossewabrandwag-offisie
re vanaf kommand~nt(e) en 
boer, Jcug- en Wag ingesluit, 
word hiermee dringend opge
roep om 'n algemene sametrek
king van offisiere by te woon. 
Qffisiere kom op die kostf' ' ·an 
bulle bctrokke afdelings; indien 
iemand om 'n onvermydelikc 
persoonllke rede nie aanwesig 
kan wees nie, moet hy/sy 'n 
verteenwoordiger(ster) stuur. 'n 
Volledige presensielys sal ge
hou word. 

Die Kommandant-Generaal, 
dr. Hans van Rensburg, sal 'n 
toespraak hou oor belangrike 
sake wat die huidige situasie 
raak. 

WAT BESLUIT GAAN WORD 

Terwille van ons gevonnisde 
Kamerade word u beleefd ver
soek om die eetmaal by te woon. 
Kaartjies is verkrygbaar by die 
Stafhoof, Sanlamgebou 616, Pre
toria .. 

Daar is net 'n beperkte aan
tal sitplekke teen 10/6 enkel, 
maak dus seker dat u vroegty
dig u kaartjie bestel. OP WORCESTER DOEL VAN 

VERKIESING (Vervolg van vorige kol.) 
Agenda: Waar staan die O.B. 

en hoe staan die O.B.? Waarom is die laertrekke van Worcester en Pretoria so Die Verkiesing gaan, na dr. 

Tyd: Saterdag, 1 Mei 1948, 
vanaf 2 nm. tot 5.30 nm. 

b elangrik? Die volgende fei te sal dien om O.B.-lede tot die • het, dan of die behoud van die 
b esef te bring wat eintlik op die s pel is, en waar oor daar blankedom nie juis in same-

Malan se hoof oogmerk, vir die 
behoud van volksverbrokkeling. 
Waar moet die Ossewabrand
wag dan staan in hierdie ver
kiesing ? 

Plek : Rapporteer by Gebieds- besluit sal moet word: werking le nie. 

Russe Het Meer 
Duikbote As 

Amerika 
Rusland bet 'n duikbootvloot 

feitlik twee kcer so groot as 
die van die Verenigde State, 
bet adm. Louis Benfeld, stat
hoof van die Amerikaanse vloot, 
verklaar. Die V.S.A. bet 175 
duikbote in vergelyking met 
tussen 260 en 370 van die 
Russe. Laasgenoemde bet som
mige van die moderne Duitse 
duikbote oorgeneem en bou nog 
meer van bulle in Duitse skeeps
werwc. 

Mielie-Oes 
'n Rekord 

Suid-Afrika verwag vanjaar 'n 
rekord mielie-oes, bet die Minis-' 
ter van Landbou verklaar. Die 
oes word op 29,700,000 sakke ge
skat en sal teen 21s. 6d. ver
koop word. 

e Dr. Malan is bereid om met 
kol. Stallard saam te werk wat 
'n anti-republlkein en anti-na
s ionaalgesinde is, net dmdat by 
blank is. 

e Hy is egter nie bereid om 
saam te werk met 'n republi
keinse, nasionale Afril~aner wat 
li<l van die Ossewabrandwag is 
nie. 

e H ierdeur toon dr. Malan dat 
die vernietiging van die Osse
wabrandwag vir hom doel nom
mer een van die verkiesing is 
en belangriker is as die soge
naamde voortbestaan van die 
blankedom waarvoor by voorge~ 
dat by veg. 

e Die redes wat dr. Malan 
aangee vir sy blinde beleid is: 

(1) Die Ossewabrandwag wil 
politieke partye afskaf, d.w.s. 
volksverdeeldheid afskaf en 
volkseenheid br ing. 

(2) Die Ossewabrandwag bet 
geen wil van sy eie n ie en sal 
maar in elk geval vir die H .N.P . 
stem sodat dit nooit nodig is om 
die stryd teen h om te staak 
nie. 

e Hieruit blyk dat die saak 
van volkseenheid alleen ska de 
kan ly deur dr. Malan onvoor-

H.N.P. AMPTELIK 
BUITE STEMMING 

IN BRAKPAN 
Die feite omtren t B rakp an is n ou b ek end. Die H .N .P.

leiding met die klaarblyklike toestemming van dr. Ma lan , 
wat spesiaal p er vliegtuig in geselsk ap van sy pa r tysekr e
taris, mn r. F. C. E rasmu s, voorv erlede week n a J oh annes· 
burg gegaan h et, het in Transvaal aan gek ondig dat hy 
geen steun aan die kandidatuur van adv. J ohn Vorster sal 
verleen nie. 

Adv. Vorster is aanvanklik 
deur mnr. Havenga aangewys 
as die A.P.-kandidaat vir Brak
pan nadat hierdie setel aan die 
A.P. toegeken is. Dr. Malan bet, 
volgens erkenning van Die Va
derlancl, mnr. Havenga se blad, 
geweier om sy goedkeuring nan 
die benoeming te verleen, waar 
op mnr. Havenga beslu it bet om 
af te sien van die setel. 

Mnr. Vorster bet toe aange
kondig dat hy as onafhanklike 
sal staan. Hierop het Die Trans
va.ler, die H.N.P.-blad, in 'n 
hoofartik~l verklaar dat die 
H.N.P. geen steun aan mnr. Vor
ster kan verlcen nie en wei om
dat dit mnr. Havenga se pllg 
is om ,'n geskikte kandidaat" 
te vind en in die tweede plaas 
die H .. N.P. nie sy steun kan 
gee aan 'n persoon ,wat die 
O.B.-leiding se polit ieke lewens
beskouing aanvaar nie" (Die 
Transvaler, 23 Maart). Die blad 
bet daaraan toegevoeg dat die 
setel In hierdie geval na die 
H.N.P. terugval orn daaroor te 
beeluit. 

, HANG AF WIE" 

Nadat mnr. Havenga, volgens 
sowel Die Transvaler as Die 
Vaderland (onderskeidelik van 
12 en 13 April ) dr. Malan fi
naal in kennis gestel het dat hy 
van Brakpan afsien as 'n A.P.
setel, het Die Transvaler na
mens die H.N.P.-hoofbestuur, 
wat vier dac tevore met dr. 
Malan en mnr. Erasmus same
sprekings gehou het, die vol
gende verklaring uitgereik (Die 
Transvaler 12 April) : 

,Aangesien die setel Brakpan 
aan die Afrikanerparty toege
ken is, word dit van gemelde 
party verwag om 'n kandidaat 
daar te stel. Ingeval die Afrika
nerparty sou versuim om dit te 
doen, besluit die Dagbestuur dat 
die H.N.P. van Transvaal, met 
die oog op die verwikkelinge 
wat reeds daar plaasgevind het, 
self op hierdie stadium geen 
kandidaat sal stel nie . . . . 

,Sou daar nou 'n onafhanklike 
kandidaat te voorskyn tree, so 
lui die betrokke &tandpunt ver-

waardelik te ondersteun, omdat: 
(1) Hy die onderlinge broe

dertwis op die wyse nooit sal 
staak voordat die Ossewabrand
wag eers vernietig is n ie. 

(2) Die Ossewabran <lwag in 
elk geval vernietig sal word 
wanneer sy lede met die mond 
aan die O.B. behoort, maar met 
die daad nan dr. Malan behoort. 

(3) Dit onmoontlik is om jou 
ideale van volkseenheid verwe
senlik te kry wanneer jy in teo
ric aan daardie ideale glo, maar 
in praktyk stem vir die vernie
tiging van daardie ideale. 

e Dit het dus nou na Brak
pan nodig geword vir die Osse
wabrandwag om te besluit of hy 
wil kant kies vir ewigdurende 
volksverbrokl{eling dan of hy sy 
stryd gaan voortsit vir volkseen
heid. 

e Die Ossewabrandwag sal 
by hierdie gelecntheid moet oor
wceg of die verkiesing wcrklik 
oor blanke behoud gaan dan 
of dit bloot oor partybchoud 
gaan. 

e Hy sal ook moet oorweeg of 
dit moontlik is om vir blanke 
behoud te veg met 'n wapen wat 
volksverbrokkeling as grondslag 

der, dan bet die H.N.P. daar 
niks mee te doen gehad nie en 
by wil ook .geen verantwoorde
likheid in verband daarmee 
neem nie. Wat die Partyleiding 
se optrede dan sal wees, en wat 
by by sy lede sal aanbeveel, sal 
hy dan eers uit eie beweging 
oor besluit. Daarby sal natuur
lik in ag geneem word wie so 
'n kandidaat is. " (Die Trans
valer, 12 April). 

Hierop het adv. Vorster aan
gekondig dat hy nou as onaf
hanklike Afrikanerparty-kandi
daat gaan staan. 

BUITE STEMMING 

Die Transvaler bet dit opge
volg met die volgende aankon
diging namens die H.N.P.-lei
ding: 

,Die Dagbestuur van die H.N.P. 
bet sy besluit (hierbo aangehaal 
- Red.) geneem wetende dat 
mnr. Vorster van voorneme was 
om hom weer nan te kondig as 
onafhanklike wat ook al gebeur, 
en omdat die H.N.P. nie onder 
sulke omstandighede mede-ver
antwoordelikheid kon ncem vir 
enige in die ·hande s peel van 
die Smuts-kandidaa t nie .... " 

Dan verwys die blad na die 
K.G. se omsendbrief insake 
Brakpan, wat onder datum 8 

Dr. Malan bet getoon dat by 
staan vir Volksverbrokkeling. 

Die Ossewabrandwag daaren
teen staan vir volksamewerking. 

(Vervolg in volgende kol.) 

... 

Dit is die vraag wat op Wor
cester en Pretoria beantwoord 
sal moet word. 

,LEGION' BLAAS AFTOG 
VOOR MNR. BROWN 

Die Springbok Legion het in 
gebreke gebly om openlik en 
direk te antwoord op die vraag 
of hulle Kommunisties is of nie. 
Om by die direkte vraag van 
mnr. S. E. D. Brown in die Cape 
Argus of die Legion Kommu
nisties is verby te kom, haal 
die organiseerder van die Le
gion, mnr. A. J. Storm, 'n niks
seggende gemeenplasie van genl. 
Smuts aan wat hy van die 
Springbok Legion gese het. B y 
waag dit egter nie om sy eie 
woorde te gebruik en te ontken 
of te erken of sy organisasie 
,,kommunisties in sy karakter 
en doelstelling" is nie - die 

reguit vraag van mnr. Brown. 
Boonop verklaar by dat hy geen 
verdere korrespondensie in d ie 
pers oor die saak gaan voer 
nie. 

Die feit dat die organiseerder 
probeer skuil agter ander se 
woorde, sonder om reguit op 'n 
eenvoudige vraag te antwoord, 
dui net daarop da t by nie kan 
waag om direk op hierdie vraag 
te antwoord nie. Elkeen sal 
daarvan aflei dat die Springbok 
Legion Kommunisties moet 
wees. 

Mnr. Brown is sekretaris van 
die Sons of South Africa. 

PARLEME.N TAR I SERI N G 
HE.T MISLUK 

Selfs diegene wat tydens die regering van Bit ler teen 
d ie Nazi-bewind gekant was, ky k vandag n a daardie t y d
perk terug as , die goeie ou tyd" in vergelyking m et wa t 
die West e rse demokrasie hulle bied, skryf die bek ende blad, 
Irish P ress. 

Die blad vervolg: , Daar is 
a bsoluut geen grond om te glo 
dat die demokrasie met welslae 
(in Duitsland) aangekweek is 
nie. Mens k ry die ongemaklike 
gevoel dat bierdie demokratiese 
struktuur wat die Geallieerdes 
daargestel bet slegs 'n niksbe
duidende ding is en dat die uit
geputte en moee manne wat uit 
die kampe losgelaat word om 

dit te h elp verstewig, net so 

maldik weggelok sal word soos 

in die dae van die Weimar
regime", a ldus die blad. 

I 

'lLeea 'U1 1Cacgtel ~4? 
"'<lvt.) 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

VUL A SSEBLIEF mER IN 
Die B estuurder, 

Voorslag (Edms.) 
Posbus 1411, 

KA.APSTAD. 

Waarde Heer, 

Bpk., 

Neem asseblief my naam op as intekenaar op D ie O.B . 
tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby 

April uitgestuur is, terwyl Die ingesluit vind u die bedrag van ........................ . ..... .... . . 
Transvaler reeds op 28 Maat't 
verklaar het dat die H.N.P. nie vir die eerste. ·· · · ·· · · · · · · ··· · ·· · · · · · · · .maande. 
vir 'n O.B.-lid kan stem nie, • 
en se: NAAM: ··· · ··························· · · ·· ·········· · ····················· · · 

(Naam en Adres in Blokletters) ,,Vera! ook met in agneming 
van die Van Rensburg-ver
klaring . .. sal die organisasie 
van die H.N.P. in Brakpan 
nie aan die verkiesiug kan 
deelneem nie. Die H.N.P. Iaat 
dit aan sy ondersteuners in 
Brakpan vry om elkeen i~ • 
individuele hoedanigheid daar 
te handel en te stem volgens 
sy eie oordeel.'' 

POSADRES: 

., ..... . 
Handtekening. 

···1ntekengeld: 10/ · per jaar of 5/· per h alfjaar . 
Voeg ~seblief Kommi33ie by plattelandse tjeks. 
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Die 0.8.- L~iers 
Wie Is Hulle? 

Hfgenl. P. D. Rousseau 
Ses-en-veertig jaar gelede bet btgenl. P. D. Rousseau 

van die Kaapse Skiereiland in die skadu van die galg ge
staan toe die doodvonnis oor hom uitgespreek is as Kaapse 
rebel. Hierdie wraakmaatreel, omdat by die wapen opge
neem bet teen Brittanje, Is egter nie voltrek n ie en later 
gewysig tot Iewenslange verbanning na St. Jlelena. 

Die Brandwagte van die Kaap
se Skiereiland het sedert die 
stlgting van die Ossewabrand
wag die voorreg gehad om on
der Ieiding van hfgenl. Rous
seau te staan en vandag, nle
te.:nstaande sy hoe ouderdom e n 
swak gesondheidstoestand van
well wonde wat by opgedoen bet, 
staan genl. Rousseau nog aan 
die hoof van twec van die le
wenskragtigstc Republikclnsc af
dehngs in Kaapland. 

Pierre Daniel Rousseau is ge: 
bore te Franschhoek op 22 Fe
bruarie 1882 - dus op vyf dae 
na een jaar na die alag van 
Amajuba. Sy vader was \vylo 
ds. P. W. Rossouw, wat onder 
die skuilnaam .,Cefas" geduren
de die E crste Taalbeweglng ge
digte die Jig laat sien hct asook 
preke in Afrikaans geskryf bet. 

Sy skoolopleiding het by tc 
Fraserburg gehad, vnnwaar hy 
na die ou Victoria-kollege tc 
Stellenbosch vir vcrdcre studic 
gegaan bet. Hy bet cgter In 
1901, na sy • .,lntcrmcdier", In 
die distrik Molten" gaan skool
hou met die doc! om met die 
Boercmagte in aanraking te 

• kom, waarby -by dan ook spoe
dig sy lot ingcwcrp bet. 

M:ettertyd is by aangestel as 
een van die lyfwag van genl. 
Kritzingcr, met Caiman Lion
Cachet as sy kommandant. 

GEWO:ND 

Tydcns een van die Engclsc 
.,drives" bet die onverskrokke 
komdt. Caiman Cachet op 13 
Augustus 'n kocCI deur die hoof 
gckry, en Pierre;! Rousseau 'n 
skoot dwarsdcur sy lyf. Nie
t tenstaande die swaar verwon
ding bet by nor dwarsdeur d ie 
nag op sy perd rebly - want 
by was 'n Kaapse rebel. Gcnl. 
Krltzinger bet hulle cgter die 
volgende dag lngehaal en Pierre 
Rousseau was toe in so 'n toe
stand dat hy oom Daantjle v. 
d. Heever van Ruigtcvlei ge
kommandecr bet om hom per 
veerwaentjie na Ventcrstad te 
neem, vanwaar die Engelsc hom 
per ambularuswa na die hospi
taal te Norvalspont gestuur bet. 

Nadat sy wond tot 'n ma te 
genees bet, is hy tcruggcnecm 
na Molteno. Daar is by toe ,-er
boor, en saam met 'n paa r ka
merade op die plein voor die 
lnwoners van die dorp ter dood 
veroordeel. Hierdie vonnis is 
later egte r gewysig na lewens
lange verbanning na St. Helena. 

VERDUBBEL U 
KRAG! 

Die Ossewabrandwag kom 
nou met mening. Die organi
sasie is oral besig om weer 
op te staan~ U kan help om 
krag by bierdie beweging · te 
sit deur die enig'>te persor
gaan Yan die 0~'>eWabrand
wag groot en sterk te mask. 
As elke Ieser een intekenaar 
werf, is ons blad dubbel so 
sterk en ons gedagte dubbel 
so wyd Yerbreid. 

Doen dit nou I 

Htgenl. P. D. Ro~seau 

IN ONDERWYS 

'n Jaar na die oorlog is hy 
weer losgelaat en bet hy weer 
sy studlc ann die unlversiteit 
voortgcslt. Later het hy skool
hoof gcword op Richmond, Stel
lenbosch en ook van die Hoi'r 
Jongensskool te \Vorcester. 
Daarna was hy inspckteur o.a. 
te Laingsburg, Wellington, Tul· 
bagb en Kaapstad. 

Na .sy aftredc het sy mede
rebcl J. A. Smith hom aange
stel ·as hoofgcneraal In die Os· 
sewabrandwag, waar hy homself 
onderskei dcur sy getrouheid en 
deeglikheid, aangelecr op die 
slagveld en in sy profcssie. Hy 
steek sy lyf nie wcg nic en hct, 
hoewel hy nog, bale las bet van 
sy oorlogswond, 'n hele paar 
kccr op Franschhock saam met 
die offlslcre en die Wag gaan 
uitkamp 

SAKEMAN 

Hfgenl. Rousseau is verdcr ook 
rustcnde ouderllng van die 
Groote Kcrk en direktcur van 
Santnm, Sanlam en Saambou 
(Permanentc> Bouvereniging. 

Gt'nl. Rou'i"-tau 'bet 'n bale be· 
langrike aandt'el gehad in die 
o,..,ewatrek vun 1938. H y was 
lid , ·an die komitee wat byna 
duarliks in Kaapstad Yergader 
bet om die ' ('l'!'killende trekke 
te r('tH, en tt 110rg dat bulle 
kot'r.hou ,·an 8 Augustus tot 16 
D~ember. 
Mev. Rousseau Is 'n suster van 

Kweekskool-professor Gerdener 
en Is self ook nog bale aktief. 
Sy is lid van die bospitaalraad, 
van die bestuur van die kreu
pclsorg, van die A.C.V.V. ens. 
,Sy brei haar handpalm uit na 
die cllendlgc, en sy stcck haar 
hande ult na die behocftige". 

FAI\ULIE 

Hulle hct twee gctroude dog
ters, van wlc cen nog bowendien 
'n mcdlese doktcr is. Vcrder is 
daar drlc scuns, 'n chcmicse in
gcnleur, 'n sakeman en die jong
ate Lion (genoem na wylc 
komdt. Caiman Lion Cachet) is 
'n student. Verder Ia daar ook 
al ' n mool klompie klelnkinders, 
wat hullc ook daarop beroem 
dat hulle oupa nie aileen in die 
tronk was nie, maar tot selfs 
vandag nog die stryd vocr teen 
die Empire as hoofgeneraal in 
die Osscwabrandwag. 

I 

'.lees 1ll £ac Qtclc~} 

Kampprediker 
Oorlede 

Dit .. al sekcr vir allc oud
geinternecrdcs 'n skok wecs om 
tc vcrncem dat ds. Dawld Botha, 
emeritus predikant van Kofflc
fontcin op dleselfdc dag wat hy 
uit die Vrystaat by 'n skoon
seun op Parow verlede week 
aangekom bet, plotsellng oor
lede is. 'n vertccnwoordigcr van 
die Bond van Oud-Oei'ntcrnccr
des en politiekc gcvangcnes 
moes 'n woord van waardcrlng 
by die graf spreek, met die ter· 
aardbeslelling, maur weens die 
vertraging van die trcin uit 
Kaapstad by Woodstock vir 'n 
uur lank, was die begrafnis af
gcloop toe die trein daar aan· 
kom. 

Onder die Ieiding van ds. 
Botba, onder swak gesondhelds· 
toestandc en sy cie gemcen-tellke 
wcrk, hct hy met behulp van ay 
Kampkerkraad wat uit aldrie 
Hollandse Kerkc • bcstaan hct, 
groot sc~n onder ·Kamp 1 sc 
Afrikanerdom gcskcp, en na 'n 
kampkerkraadslid aan Die O.B. 
in 'n onderhoud meedeel, met 
die grootste seen nan die pre
diking, nagmaalsbedicning, ·aan
ncming ens. gearbei, en daar 
bygevoeg: .,Die cenhcid wat 
Jaar op kerkllkc gebicd onder 
ds. Botha se Ieiding in die Afrl
kanerkamp gch<'crs hct, Is ds. 
Botha se groolstc prcstasic! 
Mcnse wat buitckant die kamp 
kcrklos was, hct danr In die 
kamp nie kon help om ds. Botha 
sc dienstc by tc woon nlc, en 
van hulle hct selfs onder sy 
prcdiking tot inkeer gekom!" 

Aan mcv. Botha, die acs gc
troude dogtcrs en scun word 
die innigste mccgcvocl langs di~ 
weg betuig. 

Die Volk Soek: 
U Kan Dit Gee 

Ons \'Oik is tam omdat by 
geen hoop meer koester van 
bestaande instellings nie. 
Die o~sewabrandwag kom 
met nuwe ideale en.modem e 
metodes. Die volk soek daar
na, maar weet nie .waar om 
dit te kry nie. Gt>e u blad 
, ·ir u buurman en u wen 'n 
nuwe makker om aan u sy te 
stry \ir 'n nuwe toekom'>. 

As elke Ieser een inteke
naar werf, verdubbel die hoo]l 
en dnarmee die krag van ons 
volk om weer op te s taan. 

Doen dit nou! 

<Vcrvolg van bl. 4, kol: II) 
bekend. Die wcrklike ultwcr
king van die kommlssie-rapport 
was - groot vordering van die 
P.U.K. en die herkryging van 
sy ,van" nl. .,Vir Chrlatellkc 
Hoer Onder\\'YII" In 1933. 

!liOG YA.."i TOEPAS...<O;L'\G 

Dit' geweten'>klow.ule I<J c-rter 
vandag nog vun toepa&sing op 
aile univer&iti'rt~ inrigting!l In 
on'! la nd. 'n Unht'n.iteitsdo~nt 
hct nadat by k t'n nU. &'Pnct'm bet 
van die onthullings wat In d'l. 
Krynauw sc le&lng voorkom, 
hom soos volg uitgelnut: ,,As 
dit hit>tories juls is, e n die enlr
ste argument IH v ir on!! n('utra
le onderw)·~o, iH dit hoog tyd dat 
iets gedoen word." 

Is dit nou die rcgte tyd? 
Binnekort sal die Unlvcrsl

teitskollegcs van die Oranje 
Vrystaat en van Potchefstroom 
aansoek doen om volwaardigc 
en onafhanklikc Universlteite te 
word. Wetgcwlng sal in elk ge
val ingedien moct word. h dit 
dan nie nou die regte tyd om 
die ondcn\y~twct te hf'r.ien nie'! 

En kan dit nie dtur wegla
ting van die gew('tt'n'lklousull' 
help om 'n christelikl' boer on
derwys te be\·order nie! 

Ja, dit Is werklik nou die tyd 
dat ons volk weer •BOOS In 1926 
i,'.l•bewcglng moct kom en Chrls
telike-nasionalisme In die pick 
van Joods-liberallsme moet cia. 

PLUDIVEE 
Ute IIMS. FlnBa- a PLUDIYZ.: 
&uul8 • Mder P&OD()JlTa ... .. ·- .. : 

C. ~1. ELOFF EN KIE 
(:.:ea..) Bplt 

110&E:W4 WIJ ( P .. IIU 11.11) 1!1--

A.V.B.O.B. 
Lykbesorgel"', Orat&teenmakers, 

Begratrilsveri>Ckeraara 

Bloemfontein - Pretoria 
1M Takke 

NOO D BULP VIR DUITSLAND 

DUITS·AFRIKAANSE HULP-AKSIE 
(D.A.H.A.) 

Ondersteun ons Taak om die Ontsettende Nood 
in Duitsland te Lenig. 

ONS BENODIO DRINOEli.'D: 
e Fondse vir die aankoop van voedsel, klera.sle en 

medisyne. 
e Klerasie en skoene, nuut of gebrulk, maar akoon 

en in goele toestand. 
e VET • . 
e Biltong of ander onbederfbare eetware. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 

U PLAAS~ NOOD~G~GSKO~fiTEE 
VIR DUITSLAND 

ot regstrecks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE BULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloedstraat 1M. Hoopstraat 105B, 
PRETORIA. KAAPSTAD. 

• VOEDS.ELWA.BE ALLEEN AAN D.A.H.A., PBETOIUA. • 

S-legs 

£20 

bring 

u die 

KLEINE WONDER 
SIDJE.,"T-STEEN:\IAAIOIASJIEN 

.M:aak volkome regboekige, welgevormde scment.stene op 
die pick waar u bulle nodig bet. U sal tyd en geld spaar 
in vcrvoer, messel en pleister. Vier arbeidcrs kan 4,000 
stene per dag maak. Die ,.KLEINE WONDER" kos 
slegs £20 v.o.s. Hopefield. Die onderstcl kos £10 ckstra, 
maar cnige stewige stellasie is vir hierdie doel gcskik. 

J. H. BUHR 
Posbus 18 

Voortrekkerstraat - llopefield 
Telegramme: ,.BUHR" 

EX£E 
BPK. 

Bied u u Huishoudelike Benodigdhede teen die 
Laagste Pryse oon. 

l\IAKLIKE VOORW AARDES WORD GERE£L 
Besoek ons te: 

JOHANNESBURG Pleinstraat 40 

PRETORIA - B /v Andries- en Pretorlusstrate 

KAAPSTAD - - - - - • Pleinstraat 0 /49 

BLOEMFONTEIN 

KROONSTAD - - • 

VEREE'NIGING 

POTOBEFSTROO.l\-1 

- St. Andrewstraat 123 

- - Oross-straat 42 

- . Marklaan 170 

- Kerks traat 108 

FICKSBURG - - - • • • - • • 1\farkplein 

In u eie k euse ,·an rnatt'rlaal 
teen slep 15/- per week. 

Excelsior l\Ieubels Beperk, 
Posbus 6670, Johannesburr 
Stuur Gratia Katalogua 

Naam ............................. . 
Adres ............................ .. 

....................................... 
OB 
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Verantwoordelikheid 
Rus Op Dr. Malan 
Die houding wat die Ossewabrandwag van Kaapland 

in die verkiesing gaan inneem, sal Saterdag op 'n spesiale 
laertrek te Worcester bespreek word. Hierdie stap bet 
nodig geword nadat die Ossewabrandwag eers geen twyfel 
oor sy houding vir homself sowel as die buitewereld gelaat 
het nie. Op die Paarl verlede November het die Komman
dant-generaal hom oor die kwessie van samewerking as 
volg uitgelaat: 

,Wat ons betref is die saak van die O.B. se ver
houding tot die opposisie afgehandel omdat daardie 
mans en vrouens 'n tuiste gevind het (in die A.P.) 
en met daardie tuiste dankbaar tevrede is. En die 
voldonge feit dat daardie tuiste reeds 1n samewerkende 
bondgenootskap met die ander Opposisie-vleuel, die 
H.N.P., aangegaan het, skakel by elke welmenende mens 
alle verdere wrywing uit. Ons is bondgenote en mens 
baklei mos nie met jon bondgenote nie; mens baklei 
met die vyand, en die sit in die Unie-gebou, nie in die 
O.B. of die H.N.P. nie. In vadersnaam derhalwe, laat 
ons nou elkeen na vore kyk en nie na die flanke nie. 
Die flanke is deur samewerking gedek. Die vyand 
staan voor." 

In hierdie gees was die O.B. bereid om sy volle 
gewig by die opposisiegroepe met die verkiesing in te werp. 
Hy was bereid om die verlede te vergeet en. ,na vore" 
te kyk ,na die vyand in die Unie-gebou". 

VEG TEEN EIE FLANKE 

Dr. D. F. Malan wou dit egter anders. H~ wou met 
sy flanke veg en nie met die vyand nie. Toe sy bondge
noot, die Afrikanerparty, in Brakpan 'n lid van sy hoof
bestuur as kandidaat wou benoem, het hy daarteen be
swaar gemaak op grond van die feit dat die kandidaat 
ook 'n lid van die O.B. is. Vir dr. Malan was die vyand nie 
net in die Unie-gebou nie, soos dr: Van Rensburg gese 
het, maar ook in die geledere van sy bondgenoot-party. 
Hy het getoon dat wat hom betref, hy ~n die Ossewabrand
wag en sy lede net so 'n groot vyand sien as in genl. Smuts. 
Hy was selfs bereid om in Brakpan sy party buite stemming 
te laat bly en daarmee die setel aan genl. Smuts te gee, 
wat toon dat hy in die republikeinse Ossewabrandwag selfs 
'n groter vyand sien as in Smuts of kol. Stallard, met wie 
hy hom bereid verklaar het om in die verkiesing en in 
die parlement saam te werk. En ten spyte van Die Burger 
van 14 April, wat nog steeds die indruk wil probeer wek 
dat die H.N.P.-leiding nie adv. Vorster afgekeur het, skryf 
Die Transvaler van 12 April op gesag van die H.N.P.-hoof
bestuur dat die H.N.P. geen verantwoordelikheid aanvaar 
om 'n onafhanklike nasionaalgesinde kandidaat in Brakpan 
te steun nou dat mnr. Havenga die setel nie meer wil 
betwis nie. ,Daarby sal natuurlik in ag geneem word wie 
so 'n kandidaat is", voeg die blad daaraan toe. 

Wat beteken hierdie voorbehoud? Dit beteken dat 
die H.N.P.-leiding openlik erken dat by liewer buite stem
ming sal bly in Brakpan as om 'n opposisie-kandidaat te 
ondersteun wat lid van die O.B. is. So 'n voorbehoud geld 
nie vir kol. Stallard se imperialistiese kandidate nie. Aan 
bulle bet die H.N.P.-leiding reeds sy ondersteuning by 
voorbaat toegese ongeag wie die kandidaat is. Maar in 
die geval van 'n nasionale opposisiekandidaat behou die 
H.N.P.-leiding hom die reg voor om buite stemming te bly 
indien die kandidaat nie vir die H.N.P. aanneemlik is nie, 
d.w.s. 'n O.B.-lid is. 

En op 15 April - nog steeds ondanks dr. 1\falan en 
Die Burger se ontkenning - skryf Die Transvaler namens 
die H.N.P.-leiding dat die H.N.P. as organisasie nie _ aan 
die verkiesing in Brakpan sal deelneem nie nou dat adv. 
Vorster die nasionale kandidaat teen die Smutsparty is. 

STEL VOORBEELD 

Wat beteken dit? Dit beteken dat die H.N.P. in 'n 
verkiesing ,wat inderdaad oor die vraag gaan of die 
Westerse beskawing en 'n blan,ke Suid-Afrikaanse nasie in 
ons land sal voortbestaan of nie" (Die Burger, 14 April) 
bereid is om die verkiesing te verloor indien by daarmee 
EEN O.B.-lid uit die parlement kan hou. 

()f die H.N.P.-leiding openbaar hiermee 'n onvergeeflike 
gebrek aan verantwoordelikheidsin teenoor die ,Westerse 
beskawing en 'n blanke Suid-Afrikaanse nasie", Of by glo 
self nie dat die Westerse beskawing so danig in gevaar 
is nie. In eersgenoemde geval steek daar vir die O.B. geen 
sin in nie om sy ste.un toe te se aan so 'n onverantwoor
delike party wat self buite stemming bly waar die kandi
daat hom nie aanstaan nie, en as die tweede waar is, het 
die H.N.P. geen die minste reg om die O.B. te verwyt dat 
hy die Westerse beskawing in die rug steek deur buite 
stemming te bly nie - net soos die H.N.P. nou in Brakpan 
amptelik buite stemming gaan bly. 

(Vervolg in volgende kol.) 

VOLK HET 'N VIS GEVRA 
MAAR 

'N SLANG ONTVANG 
Mnr. A. J. van Rooy, B.Sc., van Kaapstad, werp onder- J d 

staande interessante lig op die stryd teen die ,gewetensklou- 00 se 
sule" wat op eis van twee Britse Jode vandag in ons wetboek • 
staan en verhinder dat die kinders van Christelike oners Bepa I I ng 
ooreenkomstig hul doopbelofte opgevoed word. 

Die verslag wat in Die O.B. 
van 31 Maart verskyn het van 
die lesing van ds. D. W. Kry· 
nauw vestig weer andermaal die 
aandag op bierdie wetsbepaling 
wat die universitere inrigtings 
in ons land o.a. die reg ontneem 
om vooraf vas te stel of leer
kragte 'n christelike of 'n bel
dense wetenskap sal doseer. Dit 
is natuurlik heeltemal strydig 
met die bclofte wat ons met die 
doop van ons kindcrs afle waar 
ons ,ja" antwoord op die vraag: 
,Beloof u en is dit u voorneme 
om bierdie kind, as dit tot sy 
verstand gekom het, . . . in die 
leer (naamlik die cbrist.elike) na 
u vermoe te onderrig of te laat 
onderrig?" 

Hierdie lesing roep ook die 
feit in berinnering dat daar so
wat twintig jaar gelede 'n groot 
stryd ontbrand bet om bierdie 
smaad van ons volk te vcrwy
der. In sy toespraak op 3 Ok
tobcr 1941 voor die oudstudente 
van die P.U.K. vir C.H.O. het 
prof. F. Postma, die rektor van 
die inrigting, weer na hierdie 
stryd verwys, wat werklik 'n 
volkstryd was, hoewel dit die 
P.U.K. meer in bcsonder geraak 
bet. 

TWEE JODE 

Die stryd bet ontbrand direk 
as gevolg van die onderwyswct 
van 1916, wat soos ds. D. W. 
Krynauw onthul het, opgestel is 
deur F. S. Malan, maar deur die 
Jode Otto Beit en Julius Wern
her goedgekeur moes word. Die 
Universiteit van Kaapstad het 
toe £500,000 ontvang, maar dit 
net terloops. 

Die P.U.K. is bicrdeur diep 
geraak. Tot dusver bet die in
rigting as 'n vrye inrigting, ge
koppel aan die Teologiese skool 
van die Gereformeerde Kerk, 
bestaan en die studente kon ek
samen afle aan die enigste Ek
saminerende Universiteit, nl. 
,Die Universiteit van Kaap De 
Goede Hoop." Hierdie wet van 
1916 bet egter drie universiteit!e 
tot stand laat kom, nl. Kaap
stad, Stellenbosch, en die Uni
versiteit van Suid-Afrika be
staande uit die ses samestellen
de kolleges, nl. Pretoria, Johan
nesburg, Natal, Bloemfontein, 
Grahamstad en Wellington. 

DIE STRYD 

Aangesien hier geen voorsie
ning vir Potchefstroom gemaak 
is nic, is die inrigting feitlik 
gedwing om af te skci van die 
Teologiese Skool en aansoek te 
doen om ingelyf te word by die 
Universiteit van Suid-Afrika. 

Prof Postma deel dan verder 
in sy toespraak mee: 

, (In) 1921 is by wetgewing 

(Vervolg van vorige kol.) 
In kort: Die H.N.P.-leiding, 

met die instemming van dr. Ma
lan, bet nou openlik die voor
bceld gestel dat hy geen fout 
daarmee vind om buite stem
ming te bly in 'n moontlik 
deurslaggewende setel nie. Hy 
het dus geen rede boegenaamd 
om die O.B. te venvyt as laasge
noemde gaan besluit om buite 
stemming te bly waar dit kan
didate van die H.N.P. betref 
nie. 

Niemand het die reg om van 
die O.B. groter verantwoordelik
heidsin te eis as wat die Ieier 
wat ,die Westerse beskawing 
en 'n blanke Suid-Afrikaanse 
nasie" dan glo moet red, open
baar nie - ten minste nie as 
daarmee bedoel word dat die 
O.B. so 'n onverantwoordelike 
Ieier moet steun nie! 

die Kollege gelnkorporeer, maar 
die wetgewing van die land bet 
vereis dat die Kollege sy Van 
nl. ,vir Christelike Hoer On
derwys" moes prysgee. 

,Dit was smartlik en pynlik. 
So was die onverbiddelike eis 
van die toe fungerende Minis
ter van Onderwys, sir Patrick 
Duncan, hierin gesteun deur 
die voormalig,e Minister, F. S. 
Malan, wat daardie tyd as Minis
ter in 'n ander boedanigheid 
opgetree hct, maar wat die va
der van die Wet van 1916 met 
die klousule was. 

,U sal begryp watter invloede 
by die wetgewing van 1916 die 
deurslag gegee bet. Seker bet 
die invloede in 1916 nie so pro
minent op die voorgrond getree 
nie, maar toe ons Kollege met 
sy naam en sy van kom, het die 
Joods-liberalistiese invloed hom, 
laat geld. 

,Diep oortuig van die onge
pastheid van so 'n klousule in 
die wetgewing van 'n Christelike 
volk, het die Raad aan sy rek
tor die taak opgedra om alles 
in sy vermoe te doen om dit 
verwyderd te kry. 

STEUN VERLEEN 

,,Met groot dankbaarheid mag 
gese word dat die grootste deel 
van ons Alrikaanse Kerke steun 
verleen het, ook deur Sinodale 
besluite; verder dat die Nasio
nale Party op sy kongresse in 
Transvaal en Kaapland die be
weging gesteun het. 

,'n Sentrale Komitee is gevorm 
met verteenwoordigers van a! 
die kerke en verteenwoordigers 
van die twee groot politieke 
partye van daardie dae, die Nas. 
Party en die Suid-Afrikaanse 
Party. 'n Voorstel om die klo
sule verwyderd te kry is in
gedien maar, hoewel dit pynlik 
is om te se, moet dit in hierdie 
verband gesi! word: Die des
tydse Minister van Onderwys, 
dr. D. F. Malan, gerugsteun 
deur die twee groot leiers, 
genl. Hertzog en genl. Smuts, 
het die voorstel ingedien deur 
wyle dr. N. J. van der Merwe 
laat misluk." ' 

Moet Weg 
REAKSIE 

Dit bet in 1926 gebeur. Daar 
het 'n reaksie gekom van re
geringskant. ,In 1927 het die 
Minister van Onderwys, toe dr. 
D. F. Malan, 'n kommissie aan
gestel om rapport uit te bring 
oor die toestand en werksaam
hede van aile universitere in
rigtings in die land. 

,In Julie 1928 bet die rapport 
verskyn en oor die P.U.K. (son
der sy Van) is die doemvonros 
uitgespreek. Met sterk afkeu
righeid is gewag gemaak van 
die ondoelmatighcid en gebrek
kigheid van die geboue waarin 
die P.U.K. gehuisves was, asook 
die laboratoria en die biblioteek. 
Tot verduideliking moet hier 
gese word dat die P.U.K. gehuis
ves was in hout- en -sinkgeboue, 
oorblyfsels van die ou militere 
kamp te Potchefstroom - 'n 
nalatenskap van die Anglo-Boe
re-oorlog - wat teen 'n koste 
van £4,000 gekoop is." 

NET EEN KRY GELD 

In die Jig van die lesing van 
ds. Krynauw moet ons die vol
gende gevolgtrekkings maak. 
Deur die invloed van o.a. die 
Jode Beit en Wernher is aile 
universitere inr!gtings, ook 
P.U.K. en Universiteit Kaapstad, 
onderworpe aan die gewctens
klousule. Die Universiteit van 
Kaapstad het egter alleen die 
geld van Beit en Wernher ont
vang. Indien P.U.K. ook saam 
met die gewetensklousule £500,-
000 ontvang het, sou daar nooit 'n 
doemvonnis weens ,ondoelmatig
beid en gebrekkigheid van die 
geboue" uitgespreek gewees bet 
nie! 

Die Afrikaanse Kerke het 
s inodale besluite geneem. Nasio
nale Party-kongresse het beslui
te geneem. 'n Sentrale komitee 
wat feitlik die hele volk ver
teenwoordig het, het opgetree. 
Cbr.istelike hoer onderwys is ge
vra, 'n doemvonnis is verkry. 
Wie sal vir sy seun, as hy vir 
h{)m 'n vis vra, 'n slang gee? 

Die verdcre geskiedenis is wel
(Vervolg op bl. 3, kol. 3) 

STEL VRAAG A.A:N 
KANDIDATE 

Die vyandskap wat die H.N.P.-leiding opnuut teen
oor die Ossewabrandwag openbaar, soos uit Brakpan en 
Roodepoort geblyk bet, maak dit noodsaaklik dat daar 
duidelikheid verkry word van die H.N.P.-kandidate wat 
~e steun van O.B.-lede vra. Daar word dus versoek dat 
op elke vergadering van H.N.P.-kandidate die pertinente 
vraag aan die kandidaat of spreker gestel word om publiek 
te verklaar of by teen diskrimh1asie teen O.B.-lede is, 
betsy binne die H.N.P. of die A.P. 

Indien die kandidaat of spre
ker homself teen diskriminasie 
verklaar, kan as toets aan hom 
die verdere vraag gestel word 
of hy 'n afgevaardigde was by 
die kongres wat die diskrimina
sie-besluit aanvaar het, en of by 
daarteen gest.em bet. 

In die verband dien onder
staandc gegewens as inligting 
vir O.B.-lede: 

Die Transvaalse kongres bet, 
volgens Die Transvaler van 18 
September 1947, met slegs EEN 
teenstem besluit om O.B.-lede 
slegs toe te laat indien die 
Grootraad sy beleid van 'n par
tylose staat verwerp en hom van 
die ,politieke terrein" ver\vy-

der, d.w.s. o.a. ook sy republi
keinse strewe verwerp. 

Die Kaaplandse kongres op 
De Aar het, volgens Die Bur
ger van 24 September 1947, die 
diskriminasievoorstel EENP A
RIG aangeneem, <l.w.s. dat O.B.
Iede alleen aanvaar sal word 
indien bulle voor H.N.P.-besture 
bewys !ewer dat bulle ,nie Ian
ger die leer van die sogenaamde 
gesag- of partylose staat aan
hang nie". Op hierdie kongres 
is ook besluit dat die H.N.P. 
geen kandidaat sal steun wat 
lid van die O.B. is n ie. 

I .. 
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PARTYPOLITIEK MOET 
GERED· WORD - · N./E 

BLANKEDOM NIE 
1\fnr. S. Nel, Brandvlei, skryf: 
Ons staan weer aan die voor

aand van 'n algex:nene verkie
fosing, en volgens die H.N.P.
leiers, die belangrikste van alle 
tye omdat; volgens bulle, die 
voortbestaan van die blanke be
skawing in hierdie land op die 
spel is. 

As ons nou egter die handel
wyse van die hoofleier van ge
noemde party i.s. die kandida
tuur van adv. J. Vorster in 
die so lewensbelangrike verkie
sing gadeslaan en ons ontleed 
die posisie soos dit is, sal die 
volgende feite bewys dat die 
verkiesing wat die H.N.P. be
tref, nie gaan oor die behoud 
van die blanke beskawing en 
gevolglik ook die Afrikanervolk 
nie, maar wei van die van die 
H.N.P. as politieke party, en die 
partypolitiek as sodanig. 

Die volgende feite sal hierdie 
bewering staaf: 

Omdat die verkiesing die siel 
van die Afrikanervolk raak, 
moet dit deur goeie volbloed 
Afrikaners geveg, en desnoods 
gewen word. Die A.P. en die 
H.N.P. sluit ter bevordering van 
hierdie doe! 'n bondgenootskap. 

Die O.B. as 'n Afrikanergroep 
bet in hierdie stryd g'n kans 
nie omdat die deure van die 
H.N.P. vir hom gesluit is. 

Die A.P. gooi egter sy deure 
vir die O.B. oop, en hul tree 
toe by duisendtalle, want dr. 
Malan se self dit is net so 'n 
goeie party as die H.N.P., · dus 
gesuiwer van alle onreinheid, 
ook Vrymesselaarsbriewe. 'n 
Uitstekende geleentheid dus om 
die voortbestaan van die wit
man in hierdie land te help red. 

Adv. B. J. Vorster, lid van 
die O.B., lid van die A.P. ('n 
goeie party), bondgenoot van die 
H.N.P., oud-gelnterneerde van 
die Smutsbewind, gevolglik 'n 
goeie, ten voile gekwalifiseerde 
volbloed Afrikaner word as kan
didaat in hierdie verkiesing aan
gewys. Dr. Malan, hoofleier van 

Verlamming 
en 

lmmigrasie 
1\fev. A. C. Esterhuizen, Klerks

dorp, skryf: 
Meneer, ek let so effens op 

sake in verband met die Kin
derverlamming-epidemie en merk 
op dat dit hoofsaaklik tot blan
kes beperk is. Kan u my se 
of dit in u opinie 'n gewone 
inheemse siekte is of is dit nie 
ook soos Kakiebos ingevoer nie? 

(Kinderverlamming kom oral 
in die wereld in nie-epidemiese 
vorm van tyd tot tyd voor, en 
open'baar die neiging om meer 
blankes as nie-blankes aan te 
tas. Soms breek dit uit in die 
vorm van 'n epidemic in die een 
of ander land, soos tans in die 
Unie. So 'n epidemie kan na
tuurlik van die een plek na die 
ander of die een land na die 
ander oorgeplant word, en wat 
die huidige uitbreking in die 
Unie betref, bestaan daar 'n 
sterk vermoede dat Britse .im
migrante dit hierheen gebring 
bet. Daar het 'n kwaai epide
mic van kinderverlamming ver
lede jaar in Engeland geheers, 
maar nogtans bet die regering 
op groot skaal immigrante uit 
daardie besmette land in die 
Unie kom aflaai. 'n Mediese 
amptenaar van die regering in 
Kaapstad het trouens erken dat 
daar 'n paar maande gelede 
twee gevalle van kinderverlam
ming aan boord 'n Britse immi
granteskip was. Albei gevalle 
is toegelaat om die land binne 
te. ~9m. - Red.) 

die gesuiwerde H.N.P., veto bier
die kandidatuur, net omdat 
Vorster lid van die O.B. is. As 
hy (Vorster) nou liewer 'n ti
piesc Brit was, en nie lid van 
die O.B. nie, dan sou hy met 
oop arms ontvang gewees bet, 
al was by ook lid van een of 
ander Joodse organisasie. 

Die enigste rede vir dr. Ma
lan se optrede met sy dikta
toriale magte is dus die lid
maatskap van die O.B. en die 
,tekortkoming" om geen party
politikus te wees nie. 

Die belangrikheid van die 
stryd is dus nie die voortbestaan 
van di~ witman in hierdie land 
nie, maar wei van die Party
politick, 'n tipies Britse produk. 
Dit is dan ook tipies van sy 
majesteit se opposisie om vir 
sy masjesteit se belange te veg, 
laat kos wat wil. 

Moes In 
Verskyn 

Pers 
Het 

1\fnr. Barry Grobbelaar, ,Sweet 
Home", Vryburg, skryf: 

Vandat ek die toespraak van 
dr. Van Rensburg op Stellen
bosch gelees het, en ook die 
uiteensetting van adv. Vorster 
op Brakpan, voel ek nog meer 
ontevrede dat mnr. Havenga en 
dr. Malan nie die ooreenkoms 
onderteken en aan die pers ge
stuur het nie. Dan was dlt 
nie vandag nodig om oor en 
weer te redekawel nie. 

As ek die dinge so bekyk, Jyk 
dit vir my of mnr. Havenga die 
O.B.-lede in sy party aan dr. 
Malan oorgegee het om te keur 
net soos hy wil. Mnr. Havenga 
bet tog seker die kongresbe
sluit van die H.N.P. oor die O.B. 
gelees en waarom het hy dan 
nog met dr. Malan onder handel? 

Die H.N.P.-leiding kan nie 
eers 'n eed hou nie, wat nog 
van hur woord. 

Mnr. Havenga vra samewer
king en dat ons die ooreenkoms 
met geesdrif moet aanvaar. Hy 
&e: ,ek wil vertrou dat waar 
ek en dr. Malan offers vra, 
bulle gebring sal word". Dit 
is baie mooi woorde. Maar 
asb. nie O.B.-offers nie. Dit is 
nie net adv. Vorster alleen wat 
smarte verduur het nie, daar 
is nog baie ander. En ons as 
O.B.-lede by die Afrikanerpar
ty gaan ons broers nie in die 
stee'k laat nie, kom wat wil. 
Ons staan waarvoor ons staan 
en is nie skaam om dit aan 
die wereld te se nie. 

Maar ek se vir u, bier in 
Vryburg is die verkiesing ver
lore. 

Tekort Aan 
Mans 

Duitsland bet 'n tekort aan 
7,000,000 hubare mans, wat be
teken dat een uit elke drie 
vroue wat nou 'n hubare leef
tyd bereik, ongetroud sal bly, 
volgens 'n gesaghebbende Ame
rikaanse waarnemer. Hy ver
klaar dat daar altyd baie meer 
vroue in Duitsland was as mans, 
maar dat die oorlog dit nog 
vererr;er het. 

I 
.................... ' 
Soos Ons Lesersj 

·o;t Sien 

Sal 0.8. In 
Ban D.oen 

Komdt. D. H. Breedt, De Kor
testraat 90, Johannesburg, skryf: 

Die O.B. sal in die ban gedoen 
word as die H.N.P. aan bewind 
kom. Hulle vyandigheid bewys 
dit gedurende die afgelope jare 
en nou weer op Brakpan en 
Roodepoort. 

Johannesburg-stad se O.B.
lede gaan nie stem nie en ek 
glo en hoop ook dat ander kom
mando's nie sal stem nie. Die 
van ons wat A.P.-lede is, sal 
gaan stem om mnr. Havenga 
nie in ongeleentheid te bring 
nie. Maar ons verwag swaar 
reens of bitter-koue weer 
daardie tyd en dan gaan bulle 
ook nie stem nie. 

As ons beveel word om te 
stem gaan ons gewetensbeswaar 
maak. Net so min as wat die 
Weste 'n ideologic as teenvoe
ter vir die Kommunisme bet, 
net so min het die H.N.P. 'n 
staatsvorm wat vir ons aan
neemlik is in die O.B. Hulle be
leid op papier is mooi, maar 
nooit sal dit toegepas kan word 
nie, want dan bots dit met die 
kapitalisme. 

Die verkiesing gaan net soos 
sy voorgangers niks tot uit
voering bring nie, alleen bitter
heid en twee-drag. 

'n Huis wat in homself ver
deel is sal ondergaan en as Suid
Afrika nie ontwaak nie gaan 
ons onder. 

Sonder Eenheid 
Geen Oorwinning 

1\'lnr. J oha nn A. Landman, Kop
p ie-alleen, Pk. P ongola, skryf: 

Veroorloof my om 'n voorspel
ling te doen met betrekking tot 
die uitslae van die op hande 
synde algemene verkiesing. Mits 
elke O.B. met hart en siel, saam 
met ons K.G., dr. Vari Reus
burg, ons gewig ingooi aan 
die kant van mnr. Havenga en 
die Nasionale Party dwarsdeur 
die land, en ons nie steur aan 
die afguns van sommige H .N.P.
,lyers" nie <want bulle wat ons 
nog verag en wantrou is maar 
nog steeds , lyers" en nie Jeiers 
nie) sal die verkiesing verloor 
word. Ons K.G. trek nog steeds 
duisende na sy vergaderings, 
waar party-leiers baie keer met 
net 'n paar honderd toehoorders 
moet tevrede wees, want bulle 
organisasie kan nie kersvashou 
vir die van ons beweging nie. 
Aileen met 'n volmaakte 100% 
organisasie kan die Verenigde 
Party uit die kussings gelig 
word; die meerderheid van die 
nasionaliste (nie party nie) sal 
gering wees, en sal deels af
hanklik wees van die paar goed
gesinde partylede van ander 
groe:pe wat sal verkies word om 
te kan regeer, en dan sal daar 
baie gou weer 'n algemene ver
kiesing volg, waar die Afrika
nervolk reeds verenig sal wees 
en 'n groot meerderheid sal be
haal. Ons meerderbeid sal so 
groot wees dat die volk sy leier 
sal kan kies, en die Ieier sal 
'n volksleier wees van durf en 
daad, wat 'n Afrikanervolk sal 
kan lei na eendrag maak mag. 

Die tyd van die Verenigde 
Party met sy verdeel en beers
politick is uitgedien, hulle bet 

(Vervolg in volgende kol.) 
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Vlugtelinge En Staatloses 
As lmmigrante · 

Watter s oort immigrante toe
gelaat word om voet aan wal te 
s it in Suid-Afrika, blyk uit die 
m engelmoes-vrag wat verlede 
week in Dur ba n aangekom bet. 
Daar was meer as 600 mense aa n 
boord en bulle bet uit 22 nasio
naliteite bestaan . 

Onder die passasiers was daar 
baie staatlose persone en poli
tieke vlugtelinge, veral Pole en 
Joego-Slawiers, wat bang is om 
vanwee die Russiese oorbeer
sing na hul Jande terug te keer. 

Baie van die persone was ook 
Britse onderdane. Daar was 
ook 'n klomp Italianers. Dertig 
van bulle is bouwerkers. 

BRITTE IN 
KNYP OOR 

LENING 
Kanada bet Engeland in ken

nis gestel dat hy nie meer geld 
van sy Kanadese Jening sal kan 
trek nie. Daar is op die oom
blik nog £62,500,000, oor van die 
oorspronklike Jening van onge
veer £312,500,000 wat Kanada in 
1946 aan Engeland belowe bet. 

Kanada bet verduidelik dat 
die trekking tydelik opgehef is 
omdat Engeland te vinnig van 
die geld getrek het en die Ka
nadese dollarreserwe gevaarlik 
Jaag gedaal het. 

Grootskaalse 
Voorbereidings 

Vir Oorlog 
Die regering van die V.S.A. 

doen aUes in sy vermoe om sy 
oorlogstoerusting in orde te kry 
en selfs geld van aanstaande 
jaar se m ilitere fonds word 
t a ns aangewend vir die bou 
van vliegtuie en beh eerde pro
jektiele. 

Die senaat is verlede week ge
vra om £594,000,000 vir hierdie 
doel uit aanstaande jaar se 
fonds goed te keur. Die versoek 
is eers geheim gebou, en bet 
soos 'n verrassing gekom. 

I ntussen het die Amerikaan
se minister van Jugvaart die 
kongres meegedeel dat Rusland 
se lugmag baie groter is as di~ 
van die V.S.A. en dat eersge
noemde twaalf keer soveel vlieg
tuie bou as Amerika. Die V.S.A.
loodse en vliegtuie is egter beter 
as di~ van Rusland, bet hy daar
aan toegevoeg. 

(Vervolg van vorige kol.) 

die verkiesingsveldtog al dadelik 
ingelui met swartsmeer en sleg
maak, soos die groen boekie 
van bulle verkiesingsnuus ten 
voile van getuig. Die eerste helf
te is net ou koeie uit die sloot 
en die ander deel gaan oor die 
sogenaamde prestasies van die 
Smuts-bewind, meer Iawaai as 
wol natuurlik, want elke jan 
Rap en sy maat kan onverant
woordelik met ander se geld 
(alles geleende geld) op so 'n 
roekelose wyse goi:H, want vel
gens die verslag van die oudi
teur-generaal was die Jandskuld 
tot maart 1947 reeds £594,700,000 
waarop jaarliks £17,600,000 rente 
moet betaal word die verenig
de party se verlede is voorwaar 
die swartste van 'n swart ver
lede. 

Kommuniste 
Soek Kiesers 
Terwyl die Kommuniste die 

kleurlingbuurtes in Kaapstad 
en Wes-Kaapland fyrtkam om 
kleurlinge te vind wat geregtig 
is om hul name op die kiesers
lyste te plaas, vind party-orga
niseerders op die platteland dat 
talle van die nie-blankes wie se 
name op die kieserslyste ver
skyn, nie stemgeregtig is nie. 
Na bewering is daar in Worces
ter reeds ongeveer 400 name van 
nie-blankes van die lys op bier
die manier geskrap. 

Hoe die name daar gekom 
het, is nie te verklaar nie, maar 
genoegsame bewyse is gevind 
dat bulle nie voldoen aan die 
vereiste voorwaardes om as kie
sers toegelaat te word nie. Baie 
van bulle was reeds met die 
vorige verkiesing op die kie
serslys, na beweer word. 

Die Kommuniste doen tans 
alles in hu! vermoe om te sorg 
dat moontlike ondersteuners se 
name op die kieserslys geplaas 
word. Die Guardian verklaar 
dat daar baie nie-blankes rend
loop wat kan stem maar wat nie 
bewus is da~rvan nie. 

Meganiese Hande 
Wat Alles Kan 

Do en 
Amerikaanse wetenskaplikes 

wat betrokke is by atoomna
vorsing, bet 'n paar meganiese 
hande vervaardig wat gebruik 
sal word om in gevaarlike radio
aktiewe gebiede te werk. 

Die hande kan gewone dinge 
doen soos 'n lemoen afskil, met 
'n lepel roer en 'n naam skryf. 
Dit is onlangs gedemonstreer. 

Is Medisyne · 
Noodsaaklik 1 
Die Natuurwetenskap 

se nee! 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 
DIE J ONGST E WETEN
SKAPL~ METODES 
Met Verbasende Ultslae 
GEEN MEDISYNE I 
GEEN OEFENINGE! 

Die Bardnekklgste Kwale swig 

Dte weteDJikap bet nou uttgevtnd dat 
eodra 'n besmette Uggaoamsdee! ekoon
gemaak word va.n sy gif of onsutwer
bede, die alekte verdwyn. Deur die 
toepasslng van ons wetenskapllke me
todea bet dlt nou •n makll.ke taak 

a:eword. 

Dlt maak nle aaak boe ernstlg of aoe.n
boudeod u kwaal 18 ole - selfe 811 Ill 
dlt as chronles of ongeneesltk bestem
pel. Daar Ia hoop vir u. oeen medl· 
syne of oefenlnge benodlg ole. U sal 
onder geen verpllgilng staan nte. Skryf 
aan ons en verstrek volledlge be.soo-

derllede In verba.nd met u ltwaal. 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 
Posbua 1886 - KAAPSTAD 

" 
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BO~IE, PLANTE EN SAAD 

\ LUSERNSAAD. - Vars saad, stan
daard gehalte. Doddervry. £9 per 
sak, 203 lb., gel ewer Oudtshoorn~ 
sta.sle. K.M.B. - D. S. DU TOIT, 
P.K. Armoed, Dlstrlk Oudtshoorn. 

14/4/TK 

ERTE. - Ooewennents·gesertiflseerd. 
Greenfeast goed skoongemaak £6/10/· 
per sal!.. Ongesertl!iseerd £5 per sak, 
200 lbs., V.O.S. Oudtshoorn. - K.AR
ROO SAAJ) VERSPREIDERS, Posbus 
107, Oudtshoorn. 7/4/8 

GOEWER!IlENTSOESERTlf'lSEERDE 
Donker Detroit Beetsaad '5/-, Cha'lltenay 
Wortelsaad 7/6, Silver King Uiesaad 
8/6 per lb. Posvry, Vra pryslys· van 
PRIDllERS, P.K. Schoemanshoek 
OudtsbOoru. 21/4/TK 

GROENTESAAD. - Ooewel'ments-ge
sertiflseerd.. Detroit en Egiptiese Plat 
1>1- per lb. Chantenay-Wortel 7/6 per 
lb. Posvry. Skryt: KARROO SAAX> 
VERSPREIDERS, Posbus 107, Oudts
hoorn. 7/4/8 

ROOSBOOlllPIES, WINOERDSTOK
KIES, Ens. vir 1948-planttyd. Skryf 
om gratis pryslys aan LA MOTTE
KWEKERY, P.K. LA MOTTE. 

I, 18/2/TK 

UIESAAD. - Vars en Goewerments
gesertlflseerd .. .,Copper King•• 6/- per 
lb. Vro~ Kaapse Plat 7/6 per lb. 
Silver King 8/· per lb. - KARROO 
SAAX> VERSl'RElDERS, Posbus 107, 
OUdtshoom. 7/4/TK 

GEMENG 

GRAFSTEENl\IAKERS. - Vir ge
waarborgde tevredenbeld tree In ver· 
blndlng met die S.A. GRAFSTEEN 
EN liiONtniENT\VERKE (ElENS.) 
BPK, van Voortrekkerweg 360, Moot
land. (Onder persoonllke aandag van 
ona Best.-Direkteur, mnr. Janole 
Clllle). Tele!ooe-li-H20 en 5·02823. 

VAN'S OONCRETE PRODUCTS 

ALLERLEI - Waterspoel-rloolstel
eelll, vloert~ls eo gepolltoerde ter
razzo-kombuleopwasta.fels en artlkels 
essensieel vir roerlef, higl~ne en net
held. Volle besonderhede skrywe:
VAN'S OONCRETE PRODUCTS 
(EDMS.) BPK,, carlstraat 574, Pre
tOria. 3/12/TK. 

MEUBELS 
1\IEUBELS. - Beter meubels teen 

bUilker pryse. BabawaentJies, stoot
ltarretjles, drlewiele, llooleums, ta.pyte 
ens. ook altyd In voorraa.d. Geen 
Katalogu.s. Meld waarln u belangstel. 
-VlSSER-1\IEUBELS, Langstraat 291, 
Kaapsta.d. 3/12/11. 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-logeoleurs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Elektrlese 
Toeatelle. Oeregistreerde Elektrlsltelts
aannemers. Foon 9-8435. 

SOUT TE KOOP 

BOERE.JE.UG: 

'N TONEELTJIE IN 
DIE P .ARLEMENT 

('n Boerejeuglid se opsomming Huis is nie bobbejane en oor
van die ,praathuis" na 'n be- kruipers nie." 

soek aldaar.) Lede: ,.Orde! Orde!" 
Speaker: ,.Die agbare lid sal 

Die Speaker en lede neem hu daardie woorde moet terugtrek." 
plekke in. Speaker staan op en Lid: ,.Ek is bevrees, meneer 
se: .,Ek verklaar die Huis oop die Speaker, ek sal nie." 
vir bespreking. Die eerste wets Speaker: ,.U sal clie Huis moet 
ontwerp op die agenda is die verlaat." 
dambouskema van die minister Lid: ,.Goed, meneer die Speak-
van Verspoeling." er". Hy stap uit. 

Die minister staan op en die Lede: ,.Bo! Bo! .... Hoor, 
speaker se: ,.Die agbare lid vir hoor!" 
Poggempoelsrust, minister van Speaker: ,.Die Skilpadvleis
Verspoeling, minister van On- kwessie sal nou oop wees vir 
bekcnde Planne, en minister bespreking. Die agbare lid vir 
sonder portefeulje". Breekwater." 

Minister: ,.Meneer, die Speak Lid: ,.Meneer die Speaker, ons 
er ..... " wil graag weet waarheen al die 

Lede: ,.Harder! Harder! ... " skilpaaie skielik verdwyn het 
Minister: ,.Meneer die Speak- sodat 'n mens deesdae nie meer 

er, dit sal 'n baie ekonomiese 'n ordentlike stukkie skilpad
skema wees as daar 'n dam by vleis kan kry nie ?" 
Poggempoelsrust gemaak word Speaker: ,.Die agbare lid vir 
Ook kan 'n kragstasie opgerig Falkenburg, minister van Skil
word, en PoggempoE:lsrust sal padvoeding". 
van elektriese lig voorsien Minister: ,.Ek is gevra waar 
word". Minister gaan sit. die skilpaaie heen verdwyn het. 

Speaker: ,.Die agbare lid vir Hier is die antwoord: soveel 
Breekwater". bergskilpaaie as wat ons moont-

Lid: ,.Meneer, die Speaker lik in die hande kon kry is na 
die minister wil die dam by die bergagtige oorlogsterrein 
Poggempoelsrust maak omdat gestuur om voorrade te ver
dit sy setel is, en gcvolglik wil voer." 
hy daarmee meer stemme in Lid: ,.Jy praat kaf!" 
die volgende verkiesing trek" Minister: ,.As daar 'n hond 
Lid gaan sit. in die gras is, gooi 'n klip en 

Speaker: ,.Die agbare lid vir as die hond blaf moet jy weet 
Grammadoelas". dat dit 'n raakskoot is." 

Lid: ,.Mcneer, die Speaker, ek Lid: ,.Ons het die klip ge-
verstout my om te se dat die gooi. Dis jy wat blaf". 
helfte van die lede in die Huis Lede: ,.Orde! Orde!" 
bobbejane en oorkruipers is." Speaker: ,.Orde! Die agbare 

lid vir Poggempoelsrust." 
Ander lede: ,.Orde! Orde!" 

Speaker: ,.Die agbare lid is 
buite die orde. Hy sal daardie 
woorde moet terugtrek". 

Lid: ,.Goed, meneer die Speak 
er, die helfte van die lede in die 

Minister: Meneer die Speaker, 
" 

Lede ,.Sit! Gooi hom uit! Hou 
jou mond! Orde!" 

Speaker: ,.Die tyd is 'verstre
ke. Die Huis sal nou verdaag." 

-++:-+-_.~~· + , •. + + :- ~· ~<:+l++:++l+-H-+.~+.· .. v...• .. •..t..t..$>_+. ... ~++H>,+t ............. , 

fOss~;,~bra~d~~g . ·s~ i 
: Tiende Verjaardag i 

I
f 

Die Sta.fhoof van die Boerejeug, skryf: 
Op 8 Augustus is die Ossewabrandwag tien jaar 

·~ oud. Om hierdie heuglike gebeurtenis te herdenk is j• 
!t: dit die voorneme om spesiale Verjaardagseels te laat ·i: 
1· druk en aan lede beskikbaar te stel. f i Die ontwerp van die seels moet egter ook 'n 1: 
f voortbrengsel van die Ossewabrandwag wees en daar- X 
f om nooi ons lede uit om aan 'n ontwerp-kompetisie ·f 
; dee! te neem. Aan die pryswenners loof ons 'n :f 
• bedrag van drie ghienies uit terwyl aan die insender y 
; van die tweede beste ontwerp £1-11-6 betaal sal word. 3: 
:f Die ontwerp moet (1) 6: dm. lank en 5 dm. breed .:. 
l en in een (swart) of twee (swart en rooi) kleure op j• 
!t 'n widit' agtergk~odnd .geteken wees; t(2) btipere?d wees :~ 
.:. van e ges 1e ems en voorwaar se ewegmg van L 
~ •• • die Ossewabrandwag oor die afgelope 10 jaar; (3) die f 
~ volgende woorde insluit: Die Ossewabrandwag, Tien· .:. + de (of lOde) verjaardag, 1938-1948 (indien verkies j: 
:~ mag die leuse ook ingevoeg word). Die skets moet :f: 
~ t ··~ duidelik genoeg wees om tot ongeveer 1 vk. duim •• ... .:. 
•t verklein te word. .:. y : 
y Mededingers mag meer as een ontwerp instuur. ::: 
y t •t Alle ontwerpe wat ontvang word en die gebruiksregte ::; 
:i: daarvan sal die eiendom van die O.B. word en bly. .:. 
;( Die beslissings van die beoordelaars sal finaal wees. :i: 

~.:. Alle ontwerp-e moet Die Jeugstafhoof, Posbus 1059, + 
• ¥ 

Pretoria, nie later as 19 Mei 1948 bereik nie. Moet i 
~: nie u naam en adres vergeet nie! l. .. ~} 
·~ ......................... + •••• +:+T. .................... ~ ................... ....._ ..... ,...x...,. ........... +< ................ ,... • ..., ......... ~.++:...,.... .... .>+ ........... ~ ... :.+ ..... ++: 

E.rvarings uit die Stryd : 

KAMPLEWE 
Die eerste di~ waarmee jy 

jou besig hou wanneer jy in die 
kamp land, is om ouma se 
klere te laat pas by die 'kamp 
se modes: die broeke se pype 
word so kort as moontlik af
gesny, en die res van die broek 
word dan aangewend om die 

houtwerkies mee op te vryf. Die 
hoed word in soutwater gcwcek, 
en op 'n bottel geplaas om lank 
uit te rek. Soos reeds gemeld 

'Deu,r Krisjan BOEKE-PAJI.KET,- Nege s&kke wit 
vee- ell 100 lb. fyn bottersout £2-10·0. 
Nege eakke soeeuwlt en 100 lb. fyn 
bottersout £2-13-6. Vry gelaal sout
werke. Bestel: KOMDTE. MEV. MAR· 
TIE VENTER, P/e. No. '• Arbeldsloon, 
BLOJilMFONTEIN. 21/5/TK 

SOUT om te !ewer ult voorraad op 
aanvraag van pryse.- S. J. DE BEER, 
Soutwerke, P.K. FLORISBAD. 

• 24/3/TK 

Britte Skaf 
Doodvonnis 

BYBE.L MAAN TOT 
GRONDBE.WARING 

word die skoene in allerhande 
patrone uitgesny en die orige 
leer word dan aangewend om 
'n lekker lyfband te maak. Ook 
die hemde se moue word aan
sienlik verkort - gewoonlik tot 
bo in die soom. 

TE KOOP 

Die plaas ,.MARA", groot 1,117 
morge, gel~ omstreeks 20 myl van 
Burgersdorp, net oor Steynsburg
greos. Ultstekende veeveld - soet
graos, gaooa en enlge karroo. Moo! 
vlele. Bekend as een van die beste 
Merlnoplase In Burgersdorp se dlstrlk. 
Bale moontlikhede. Ho~ drakrag. 
Groot deel word besproel. Eienaar 
verkoop alleenllk om gesondbetdsredes. 
Verdere besondere van FRANK 
ROUSSEAU EN KIE., Posbus 7, 
Foon 9, Steynsburg, K.P. 14/4/2 

Af 
Die Britse laerhuis het besluit 

om die doodstraf in Brittanje 
vir 'n tydperk van vyf jaar af 
te skaf en dan te sien wat die 
resultate is. Daar was slegs 'n 
klein meerderheid ten gunste 

Die geskledenis is vol van voorbeelde van volkere wa.t 
tot niet gegaan het omda.t die funda.mentele feit da.t die g rond 
die basis is van materiele welsyn, nie terdee besef is nie, 
het m.nr. E. Adler, Publisiteitsbeampte van die Afdeling 
Grondbewaring en Voorligting, aan lede van die Calvinistiese 
Kring in Pretoria tydens 'n toespraa.k gese. 

TE KOOP AANGEBIED 

ROKKE. - Twee o.B.-rokke, Lystav, 
bors 36 dm.-38 dm., heupe 42 dm.-
44 dm. Feitlik nuut, £1/10/- elk. Doen 
navraag: O.B.-KANTOOR, Groote 
Kerkgebou 703, Kaapstad. 21/4/1 

Enlge hoeveelheld dag-oud kulkens 
dadelik verkrygbaar. Australorps 
£7, Leghorns en Kruls teen £6 per 100. 
K.B.A. of K.M.B. Waarborg sterk 
kulkens. 

Kulkens word gebroel van henne wat 
uitgesoek Is deur etenaaor wat alrceds 
twlntlg ja.ar ondervinding en •n groot 
sukses van hoenderboerdery gemaak 
het. - H. R. ,,IALAN, .,Weltevrede 
Plulmveeplaas," P.K. Kersttontein, 
PAARL. Foon 6203. 14/4/TK 

SES OPREGGETEELDE RERK
SHIRE-SOGGlES, 2 maande oud, 
£3/5/- elk, of £3 elk om die lot te 
neem. - H. A. DE WET, Bus 8, 
OALEDON. 14/4/2 

hiervan. In die Bybel lees ons dat die 
Die doodstraf is ook reeds in profeet Jesaja waarsku teen die 

Rusland afgeskaf. Daar staan omploeg van die heuwels. Job 
'n lewenslange straf in een van roep in angs uit dat die waters 
die arbeidskampe egter ook ge- die klippe wegslyt en die dinge 
lyk aan 'n langsame doodvonnis. wat uit die stof van die aarde 

Die afskaffing van die dood- groei word' weggespoel en daar
straf is onlangs in Suid-Afrika mee word die mens in wanhoop 
deur 'n kommissie van onder- gedompel. 
soek bespreek, maar hulle het Dawid verwys na bosbrande 
tot die slotsom gekom dat Suid- as voortekens van gramskap en 
Afrika nie daarvoor ryp is nie. verwoesting. In die verlede, 

TE KOOP GEVRA 

wanneer die grond uitgebuit en 
verniel is, het hongcrsnood die 
mense gedwing om hulle lll.nds
grense oor te steek en nuwe 
grond te soek. Dit het die eeue 

rr,ASIE 0111 TE Koor, huur 
0 

deur gelei tot oorloe, verowe
om •n deel - Transvaal, voorkeur rings en verhuising na nuwe 
Westellke Transvaal. Beboud, omheln, Iande. Vandag is dit nog so, 
Iande, sterk water. Naby skool. Rede-
like prys. Skryt aan: J. F. BUR- maar daar is een groot verskil, 
GERS, Hoofweg '523, Escombe, Natal. en dit is dat daar nie meer 

1ffi~~~~F~~==ssss;;;;;;ess3isss;:;;;;sss5!
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dieselfde kanse is om nuwe 

::· :~:.::Jtf:••"EES BESKERM '• gr;:~::r:;: d~:-was daar rela-
: i ')~ tief gesproke, min mense op 

MOTOR-Assuransie by-C. ~IT • ._£ . - - - -- - -- --- . >"?L, 'C''II · 
SUID-AFRIKAANSE NASIONALE 

TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

Takke dw&rsdeur die Unle. 

aarde. In die jaar 1600 was daar 
nie veel meer as 500 miljoen 
mense op die aardbol nie. Van
dag is daar heelwat meer as 

. 2,000 miljoen. 

Daar is maar baie min ploeg
bare grond in die wereld wat 
nie reeds onder verbouing is 
nie, en skaars 8 persent van die 
grondoppervlakte van die aarde 
is bewerkbaar. Die mense word 
meer, maar die bodem bly kon
stant, het spreker ges6. 

• (V.ervolg van bl. 7, kol. 4) 

ties" maar ons het bulle uit
geroei. Toe dit ernstig begin lyk 
se die ander offisiere vir my 
dat hulle sal moet vlug en hulle 
vlug toe ook na Portugese ge
bied. 

Nou was ek die hoogste offi
sier en toe dit hopeloos begin 
lyk, roep ek alma! bymekaar en 
se aan hulle dat ons maar huis
toe moet gaan. Alma! het veilig 
by die huis gekom behalwe elf 
wat nie wou gaan nie en ge
vange geneem is. Ons het ook 
'n vliegtuig by Benoni afgeskiet, 
en later is in die hof gese dat 
'n kaptein saam beswyk het. 

Ons was drie dae by die huis 
toe hulle ons kom vang. Ons eie 
mense het ook hier verraad ge
speel. Op aanklag van hoogver
raad, moes ons drie maande in 
die tronk bly. Die hof het par
tymaal tot twaalf-uur in die nag 
gesit. Ek het aansoek gedoen 
om op borgtog uitgelaat te word, 
en later is dit toegestaan. 

Nadat die saak deur die Ma
gistraatshof afgehandel is, het 
die regering dit terug verwys 
en het ons £10 of 'n maand 
tronkstraf gekry. Ek moes £7-
10-0 betaal of drle weke tronk
straf. 

Toe die Ossewabrandwag ge
stig is, het ek aangesluit en is 
vandag nog lid. 

Baie kerels stap in die kamp 
rond met net een van die kort 
gesnyde broekies aan - die 
skoene word ook nie gedra nie. 
Kobie het dan ook as gevolg 
hiervan die naam gekry van 
die ,Kaalpoot Advokaat." Trou
ens, die meestc kercls was prag
tig bruin gebrand. 

VOORTREKKERBAARDE 

Baie het lang Voortrekker
baarde gedra - die jongmanne 
almal met lang baarde soos ou 
ooms. Ek het daartcen te velde 
getrek want dit lyk of die man
ne hulle pragtigc jong en stralen
de gesigte wil versteek. Na 'n tyd
jie het ek nogal heelwat sukses 
gehad en het die baarde een 
na die ander verdwyn. Dit het 
meeste van die tyd met 'n grap 
gepaard gegaan. 

Meeste van die nuwe inwoners 
het die baard-draers nooit an
ders as met lang baarde gesien 
nie, sodat• bulle heeltemal on
herkenbaar was sonder die 
baard. Nadat die baard dan 
afgesny is, dos die nuwe man 
hom uit in sy beste pak, en op 
die regte oomblik kom daar 
kastig 'n nuweling in die kamp 
aan en word hy aan die inwo
ners voorgestel. Die ou inwo
ners word gewoonlik deur bier
die poets geflous. Partykeer is 
lang gesprekke met die nuwe
ling gevoer voo~dat die . poets 
ontdek is. Daar is gewoonlik 
'n hele klomp wat so 'n nu
weling" vergesel, en dan he~rlik 
skaterlag as een in die strik 
geval het. 
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LAERTREK VIR 1949 

Desember 19t9! Ek wens 
dit was al more! Dit is wnn
neer die Voorttekkermonu
ment ingewy word. In hul 
duisende sal Boereseuns en 
-dogters optrek na llonu
mentkoppie. Saam met bale 
ander sal ons deelneem aan 
die feesviering. 'n Paar due 

voor die verrigtinge sal ons 
reeds daar wees om alles voor 
te bt>rei. Sleg., lede wat goed 
afgerig is sal daar tOf'gelaat 
word. Daar Jtl nog twee lan
ge jure voor en almal het 
genoeg tyd om bulle voor 
te berei. Teen daardie tyd 
sal almal reeds bulle unilorms · 
he aangesien die seuns s'n· 

KROONSTAP TREK 
LAER 

• t t t t t t t t t t t t t t t t t t ... ook reeds verkrygbaar is. 

M Y I Ek sal dit ~·ir goon geld 
wil misloop nie, en julie seker 

• ook nie. Kom ons begin da-

Le we n s g e s k i e d e n i s i b~~~~~==~ tlie nodige voor-

Lank het die Boerejeug van Kroonstad reeds daarna. 
uitgesien om hulle eie laertrek te hou. En hierdie wens 
bet bulle dan ook gedurende die afgelope vakansie in die 
da.ad omskep deur 'n baie suksesvolle sametrekking op die 
plaas van mnr. P. Pretorius te reel. 

Hoewcl die lacr eers op 29 
Maart in aanvang sou neem, 
was meeste van die laergangers 
reeds die vorige Saterdag op die 
terreln teenwoordig. Nie aileen 
uit Kroonstad was daar laer
gangcrs nie, maar ook uit ander 
dorpc soos Hcilbron, Petrus 
Steyn en selfs ook sover as Kof-

•).:.-.:-:-:-:.-.:-: .... ~:....:-~:-: ..... :-:~:-:-:· t :r. y Die Boerejeug wil graag .:. 
Y bulle waardering oordra ± t aan al die offisiere en •i• 
::: brandwagte van die X g groot-O.B. vir hulp wat 1• 

I
t bulle gebied bet met die l. 
• lacrtrek op Kroonstad. f 

• Graag wil ons veral die :t; 
y name nocm van wagkap- i.t :£ tcin en mev. S. Pretorius, 
T mnr. en mev. P. Pretorius, 

f•• veld. en mev. Maritz, :f 
1

. 

hoofkomdt. B. van Nie- •t 
kerk, kdt. Laubscher en 1: 

::; die talle ander wie se ::; ± name ons nie alma! kan 1· 
± onthou nie. Ons sl'! bale ::: 
•.- dankie. -} 

offisiere op die laer tcenwoor
dig het ook die kans gehad om 
voorligting oor bulle pllgte en 
werksaamhede te ontvang. 

\Vat elke laergangcr seker al
tyd sal onthou, was die plesler 
wat hulle gcdurendc die laer 
met die perdry gchad het. Al 
moes daar dan van bulle afval 
en seerkry, tog het bulle weer 
opgcklim en lekkcr gery. En 
dan wecrecns die lckker kamp
vure in die aand waar elkeen 
na hartelus kon sing en skerts. 
Ook die talle besoekers aan 
hlerdie kampvure, sal sekerllk 
nic gou die gees wat daar gc
hcers bet, vergeet n!e. 

En wat die seuns vcral seker 
die intercssantste gcvind het, 
was die vertellinge wat hulle 
oor die vrybeidstryd en offers 
van die O.B. gedurende die af
gelope oorlog van 'n oud-gevan
gene en voortvlugtlgc verncem 
bet. 

Met hicrdie en vee! mcer 
herinneringe van 'n bale aan
gename sewe dac moes die 
laaste dag van die laer cgter 

Ek was omtrent dertien jaar 
toe die Anglo-Boerc-oorlog uit
gcbreek het. Almal van ses
tien jaar en daarbo is opge
roep, maar ons wat by die huis 
moes bly, moes ook ons dccl 
bydra. Vcldkornet Boshof is oor 
ons aangcstel en toe moes ons 
snags wagstaan in die dorp Ven
tcrsburg. Later is ek na Riet
spruit gestuur om die brug daar 
op te pas. Op Ventcrsburg het 
daar altyd om sesuur saans 'n 
klok gelui vir al die kaffers om 
van die straat af te wees, en 
nege-uur het 'n ander klok ge
lui en moes ook al die witmcnse 
van die straat at wees. 

Net nad~t ek by die komman
do van kommandant Piet Fou
rie aangesluit hct, raak ons 'n 
entjie van Ventcrsburg-stasie 
(wat nou Henneman genoem 
word) slaags met Lord Robberts 
en is ek lig gewond. Ek bet 
egter geveg tot ek gevang is. 
Diesel!de nag nog loop ek weg 
na 'n Boerelaer, en is daarna 
nog drlcmaal gevang. Die laaste 
keer Is ons na Bloemfontein
stasic geneem waar 'n ou tante 
my gegryp en tussen ou kom
bersc weggestcck het1 en so is 
ek sa.am kamp-toc waar ek ge
bly hct tot na die oorlog. 

DIE 1914-REBELLlE 
~ ¥ 
J--t""¢++:++:+:++-.......: ... :+:.+++-x ... : ... :..;. 
ficfontein het lede die same
trekking bygewoon. 

ook tegcmoet gegaan word. Die I Met nog 'n bitter gcvoel in 
kameraadskap wat daar tusscn 

1 

my hart tecnoor die Engelse, 
groot en klein gcsmee is, is nog necm ek ook dcel aan die 1914-
'n skakel in die toekomskrag rcbcllie. Saam met generaal 
van die Boerejeug. Croutcr, veg ck teen 'n ander 

DAAR SAL 

Crouter, (genl. Crouter se broer) •••••••••••••••-• 
wat aan die regering se kant 
was. Later bet ons klein kom
mando in Excelsior by gcneraal 
De Wet aangesluit, wat 'n mag 
van omtrent elfduisend gehad 

Deur I 
KO~Il\IA.t.VDANT H. E. NORRIS 

Brakpan. 

T wee Gediggies 
Deur Veldkornette 

E. STRASSBERGER 

KA..'\IPVUUR 

As saans oor die bcrge die ska
het. Die helfte was ongewapen, I duwees faa! 
maar ons slaag d~r_ln om drie En sal oor die aarde die skemer 
treine met ammumste te vang. daal, 

Generaal De Wet is toe verder Hoor jy in die lacr van die 
en ons klompic is na Senekal. Boerejeug 
Later het ons in gevcg geraak 'n Vrolikc lied van innige vrcug. 
met George Brand, seun van Sit na aa n die vuur 
ons gewese President Brand. In die skcmer-uur, 
Hierna vlug party na die Wit- Want saans as die skadu oor 
bergc, maar die wat nic wou J die berge daal 
vlug nie, waarvan ek ook een Spreek ons harte alleenlik die 
was, is gevang en na Senekal se Boercjeug-taal~ 
tronk gestuur. Hiervandaan is 

ons op waen,s na. Ficksburg, en I WAGTEWISSELING 
twee dae later dtrek per treln 
na Kimberley se ,Compound". 
Omdat ons duisend man in een 
kamp was, het ons bulle bale I 
lastlg geval, en is later na Booy
sens vervoer. 

Nadat ek weer op die plaas 
was, moes ck elke maand in
gaan dorp-toe om te rapporteer, I 
en vir tien jaar mag ek geen 
wapen gebruik bet nie. Ek was 
sewe maande gevangcne gedu
rende die Rebellie en toe ck 
tuiskom en my dogter wat ln
tussen gebore is, vir die ecrste 
kccr sien, laat ek haar Rebella 
doop. 

DIE 1922 STAKING 

Natuurlik was ek ook 'n sta- 1 
ker. Kaptcin Fullford, wat deur l 
generaal Smuts uitgestuur Is, 

Pliks, plaks, pliks, plaks, 
Brrrr om die draai 
Hul arms swaai 
En wat 'n lawaal! 
Die ccn is mank 
En die andere krank 
Maar bulle kom, 
Romme dom dom! 
Pans om die draai 
net lawaai, 
hy kraai en lawaai, 
en sy arms swaai, 
want aai: 
meis iemens om 'n draai 
maak 'n stof en lawaai 
Wie kan hul paai 
om reg te draai? 
Net pliks en plaks 
en Brrrr om die draai! 

Aan die begin van die laer was 
die vooruitsigte maar donker, 
want oral in die lug het daar 
donker reenwolke die omgewing 
oorskadu. Die reen self bet die 
cerste twcc dae dan ook die 
helc laerterrein letterllk in 'n 
modderpoel omskep. Partykecr 
was daar mcer reenwater in 
die soppot, as wat daar sop self 
In was .... maar Boerejeug het 
mos gekom om laer te hou en 
In daardie voorneme kon niks 
hom keer nie. 

NET EEN 
A 

VLAG W AAI, SE 
A.K.G. AAN BOERE.-

laat toe drie mense doodskiet, I 
en ons besluit toe om wcerstand 
tc bicd. Met blikbomme van I 
spykers en ammunisie, het ons 
ecn van die offisiere se perde 
doodgeskict! 

Studente Van 
Potchefstroom 

Gelukkig darem dat dit in die 
Vrystaat nooit vir altoos aan
houdend rcen nie. Die son bet 
ook so teen Dinsdagmiddag se 
kant die kans gekry om sy kop 
te wys en daarvan het die 
Boerejeug terdt!l! gebruik ge
maak. Gou-gou is !ngehaal wat 
die eerste dag op die laerpro
gram vcrskyn hct en toe nic 
uitgevoer kon word nie. 

Vir byna al die laergangers 
was dit die eerste smaak van 
'n Boercjcuglaer. In die begin 
was allcs nog so 'n bictjie 
vreemd, maar heel gou bet al
mal ook aan die laerprosedure 
gewoond geraak. En dit was 
rcgtig vcrbasend om te sien 
hoedat elkeen gcwilliglik bulle 
onderskeie dagtakc onderneem 
en met bclangstclling na alles 
wat aan hulle voorgehou was, 
geluistcr het. 

Die program is so ingerig dat 
elkeen genoegsame oplciding 
kon ontvang en ook oorgcnoeg 
tyd vir ontspanning sou he. Ver
a! hct die laergangers die oefe
ning van die verskeie sercmo
niiHc parades van so 'n laer baie 
genict. Behalwe die opleiding 
eie aan die Boerejeug Is daar 
ook aan die laergangers voorlig
ting gegee in vcrband met sein
werk, tentslaan en vir die dog
ters vera! tulsverplegin~. Die 

JEUG 
, !\ly vriendjies, hier sal in die toekoms net een vlag 

oor ons land en voor elke -polisiestasie wapper, en dit kan 
alleenlik die Vierkleur wees", het die Adjunk-K.G., gent. 
J. A. Smith, gese toe hy onlangs die Boerejeuglaertrek 
in die distrik van George toegespreek bet. Genl. Smith 
het die ontstaan en groei van die Boerejeug behandel. 

Vanat 27 tot 29 Maart hct die 
Boerejeug van George en Oudts
hoorn 'n lekker laertrek gehou 
op Tuinplaas, eiendom van hf
komdt. J. J. Lambrecht. Komdt. 
J. G. Rousseau van Robertson 
was in bevel van die lacr, ter
wyl S. S. Roclo!sc en J. C. van 
Tonder opgetree hct as staf
offisiere. Wagkapt. H. Hitge van 
Oudtshoorn was ook aanwesig. 

Die laertrek Is vanaf begin tot 
die end gekcnmerk dcur fermc 
dissipline. Die laergangcrs voel 
innig dankbaar teenoor ons Ad
junk-KG. en hfkomdt. Lam
brecht wat die lacr van tentc, 
groente en vleis voors!en bet. 

'n bale interessante lcslng ge
hou oor die vlag en wapen van 
die Ossewabrandwag. 

Sondagaand is daar om die 
kampvuur afskeid geneem van 
veldkt. S. S. Roelotsc wat die 
Boerejeug verlaat aangesien by 
by' die spoorwegpolisie gaan aan
sluit. Komdt. Rousseau het hom 
bedank vir al sy opofferings In 
diens van die Boerejeug. 

Kaptein Hitge bet hom na
mens Oudtshoorn bedank ter
wyl veldkt. Van Tonder hom 
namens George bedank het en 
sy spyt uitgesprcek bet om so 
'n fluksc otfisier tc verloor. 

Onder die stakers wa,:; ek Kap
tcin, Mike Rautenbach was Ge- ~ Die O.B.-Studente-afdeling van 
neraal, en Ben van der Mcrwe Potchcfstroom maak bulle gc
en Gett Bosch was Komman- reed om aanstaande Saterdag na 
dante. Ons neem toe posisic in Graaff-eiland , naby Vcreniging, 
in 'n plantasie by Dunswart. te gaan waar die K.G. en mev. 
Hulle stuur dric treine vol,Skot- I Van Rensburg bulle gaan ves-

(Vervolg op bl. 6, kol. 4! tig, bcrig ons korrespondent. 

r~'KAMPiNSPEKS-iE" •.::• 

In die plek van veldkt. Roe
lofse is mnr. L. Nortje van 

Gedurende die laertrek het ?le George aangestel. _ <Van ons . . . . 
Adjunk-K.G., genl. J. A. Smtth Korrespondent). t Gedurende dJe afgelope skool\'akanste het die BoereJeug 
die laer bcsoe~ en sy d~nk ult- 1 weer verskeie Jaertrekke gebou waar bulle opleiding ont- _ 
gesprcek vir dte opottcn~g .wat i vang b et. Hierdie toto Is reneem tydens die Fransch- " 
daar gedocn word om dte Jeug '11 '7n .: r . .. { 

3 
? hoek-laerttek verlede jaar. I!! 

op te lei en voor tc berei vir .... eea '" JrJ9('gte 4 - Iii 
hul toekomstige taak. Hy het I ( Ad\•t. \11"-'.I.t.r.:•:• i!a::•::.:L• ..:• .:·• ..:·LI-•-• -•:• :;:•r •J•t'W:!:rl•'.l!'•;~l 
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KAMPSTUKKE. DALK 
NA MUSE.UM 

Geval/e Van 
Verlamming 

Konstant 

Russe Laat Nonne 
In Myne Werk IN BLOE.MFONTE.IN 

Die Bond van Oudgeinterneerdes en Politieke Gevan
genes het a ile rede om te verwag da.t daar ruimte in die 
Oorlogsmuseum te Bloemfontein afgestaan sal word vir 
die handgemaakte artikels wat gedurende die oorlogsja.re 
in die Kampe uitgekerf is deur politieke slagoffers van die 
regering. 

Die aantal gcvalle van kln
dcrverlamming aan die Rand 
wat die afgelope paar dae aan
gcmeld is, bly min of meer ken
stand. Die totaal vir die maand 
was aan die begin van die week 
reeds oor 160. 

In Kaapstad hct ook al 'n paar 
gevalle van die siekte voorge
kom. Die afgelope naweek Is 
die kind van 'n geneesbeer aan 
hicrdic siekte In 'n Kaapstadse 
inrigting oorlede. 

l\l eer en meer verhale , ·an Russiese wreedheid, selfs 
teenoor vrouens, word die Weste ingestuur deur Duitse 
soldate wat na 'n tyd van k rygsgevangeskai>, in Duitsland 
aangekom het. Volgens een van hierdie verhale wat in 
die Engelse pers verskyn, is duisende nonne uit die kloos
ters in Russies-Duitsland gesleep en in kampe gest~p waar 
bulle ha.rde-arbeid moet verrig. 

Die Uniale Raad van die Bond 
hct reeds met die bestuur van 
die Vrouemonument onderhan
dcl en hoop om ecn van die dae 
'n gunstige antwoord te ont
vang, na mnr. 0. L. Nel, sekre
taris van die Bond meedeel. 

Oudgelnterneerdes en politiekc 
gcvangenes wat bcrcid is om van 
hul artikels af te staan moet in 
verbinding tree met die sekre
taris van die Bond, maar nie 
nou al artikels aanstuor nie. 

GESKIEDEN'I S 

Ten clnde die bockstawing 
van die geskiedenis van die 
kampc en tronke te bespoedlg, 

Goudmyne Woel 
In 0. V.S. 

Die vyfde goudmyn in die 
Vrystaat Is pas geopen toe daar 
'n begin gcmaak is met 'n nuwe 
skag. Die Welkomgoudmynmaat
skappy se cerate skag is reeds 
250 voet dicp. Altesaam word 
daar vandag nege skagte !n d ie 
nuwe goudwereld gegrawe. Bin
nekort sal daar, na verwag
ting, nog twee nuwe myne ge
open word. 

Storm Tref 
Upington 

Duisende ponde skade is aan
gerig deur 'n geweldige storm 
wat verlede naweek oor Uping
ton en omstreke losgebars bet. 
In tlentalle huise bet die water 
tot vier voet hoog gestaan ter
wyl een huis wcggespoel het. 
Landerye is vcrspocl, en spoor
weg- en telegraafverbindings is 
dcur die storm ontwrig. 

Ook die lokasic van die dorp 
het dcurgeloop en hulse het in
mekaar gestort. Twee kleur
linge is bier gedood. 

het die Uniale Raad besluit om 
subredakteurs te benoem wat 
die stof moet verwerk. Voor
lopig is besluit om die boek in 
vier dele in te dee!, elk be
vattende 'n aparte fase van die 
stryd. Prof. dr. H. G. Stoker 
van Potchefstroom en dr. J . 
Trtimpelmann is aangestel as 
hoofredakteurs. 

l>ie siekte toon tans 'n nei
ging om volwassenes aan te tas. 
Doktcrs meen dat dit die begin 
van die einde mag wccs, aange
sicn die einde van die vorige 
epidemic ook so begin het. 

Onderwyl 'n groep Duitse sol
date op Stalino-sasic gewag het 
om na hul vaderland terugge
stuur te word, het daar 'n trein 
met 1,400 nonne op die stasie 
aangekom. Hul klere was vuU 
en verskeurd. Volgcns twee van 
die nonne vertel bet, is hulle af
komstig uit die Russics-bes~tte 

LIEWER OORLOG VERLOOR 
AS VERKIESING : HOUDIN.G 

VAN PARTYPOLITICI 
Dat politieke partye 'n verkiesing haie helangriker ag as ' n oorlog 

waarin hul lan d kan ·ondergaan, het nou vir die tweede keer aan die lig 
gekom in die afgelope jare. Dit was die geval kort voor die uithreek van 
die Tweede Wereldoorlog toe Engeland homself hedreig gevoel het deur 
die opkoms van Hitler, en dit is nou weer d ie geval m et Amerika op die 
vooraand van die Derde Wereldoorlog. ' . 

In November 1936 het Bald
win, die destydse Konserwatie
we eerste minister van Brittan
je, 'n toespraak gehou waarin 
by verskonings aangebied het 
vir Engeland se onvoorbereid
heid in geval van oorlog met 
Duits land. Sy verskoning het 
woordeliks as volg gelui: 

,Sedert 19SS was ek en my 
vriende almal ba ie besorg oor 
wat in E uropa besig was om 
te gebeur. Op daardie tydstip 
was die ont'wapeningskonfe
rensie in sitting, en was daar 
in hierdie land 'n groter v re
deliewendheid as op enige an
der tydstip sedert die oorlog. 

,My posisle as Ieier van 'n 
groot party was nie heelte
mal gemaklik nie. Ek het 
myself afgevra: ,Watter kans 
Is daar in hierdlc land, waar
in daardie gevoel so algemeen 
is, dat daardie gevoel in die 
volgende jaar of twee so kan 
verander dat die land 'n op
drag tot bewapening sal gee?' 

sou gemaak bet nie." Aldus vir 'n groter lugmag eerder as 
Stanley Baldwin. om verpligte m ilitere opleiding 

Met hierdlc woorde bet Bald
win, as egte partyl~r. op on
dubbelsinnigc wyse te k enne gc
gee dat by die ve rlies van 'n ver
kiesing oor 'n paar jaar van 
gr ote r belang geag bet as die 
moontlike nederlnag van sy la nd 
in 'n oorlog met Duitsland - en 
hoe amper bet dit nie gebeur 
toe Britte hulself na Duinkerke 
met haelgewere en hooivurke 
bewapen bet ! 

Al\IERIKA 

Dit was in 1936, drie jaar voor 
die uitbreek van die oorlog. Ver
ledc week bet Sapa-Reuter die 
volgende berig uit Washington 
die wereld ingestuur: 

so kort voor die verkiesing in 
te stel. Mllit6re lei~rs is egter 
sterk hiertccn gekant, en in die 
afgelope week hct generaals, 
admiraals en verdedigingsamp
tenare militere opleiding voor 
die kongres bcpleit. Da.ar word 
egter gemeen dat d ie kanse ver
swak dat <lie ltongrcs <lit sal 
goedkeur.'' 

Onderwyl daar dus in Berl) n 
loopgrawe ingerig word vir d ie 
komende oorlog waarvoor die 
Amerikaanse milltl're leiers ek
stra divisies nodig bet, bestaan 
daar geen kans dat b ulle dit 
sal kry nie omdat &enatore en 
lede van die hui& van verteen
woordigers kon&kripsie as onge
wens beskou kort voor 'n ver
klesing! En van solke demo
krasiee verwag die Westerse 
lan<le besk erming teen die Rus
siese kolos! 

dec! van Duitsland waar hulle 
in 1946 saam met honderde an
der nonne uit die kloosters ge
ruk is. Een van die nonne bet 
van Leipzig gekom en die ander 
van Stargard. 

8<-dert hul gevangeneming 
mot-., bulle ha rde werk soos 
mans verrig en paaie bou. Bulle 
was toe op pad om in die myne 
te gunn werk , na bulle meege-
deel i'l. • 

Hierdie vroue word deur die 
Russiese wagte mishandel en 
verkecr in die allertreurigste 
toestand. ,Die harde wcrk kan 
ons nog vcrduur, maar wat ons 
moet ly van die kant van die 
wagte, is onuitspreeklik. Ons 
beny ons susters wat sterf", bet 
hulle ges~. 

Verdubbel 
Die Kennis 
Die volk wag op iets wat 

nuwe hoop en opheffing sal 
bring. Daardie iets is belig
gaam in die beleid van die 
Ossewa.bran<lwag, maar die 
volk weet dit nie. Deur u 
blad \ 'ir u buurman te gee 
en hom te \'ra om in te teken, 
sal hy daar<lie beleid verneem 
en besiel word met nuwe 
hoop. 

As elke Ieser van Die O.B .. 
nog een intekenaar wed, sal 
die kennis omtrent die Osse
wabrandwag verdubbel en so 
ook die hoop en krag van ons 
\'Olk. 

Doen dit nou ! 

Wil Kommuniste 
Uitsluit 

Die Natalse tak van die Ver
cmgmg van Handclsreisigers 
het besluit om aile Kommuniste 
en hulle onderstcuners uit d ie 
bcstuur van die vercniging te 
weer. Die bestuur ag die stap 
nodig omdat daar 'n neiging tot 
die kommunisme bestaan wat 
hom vcrontrus. 

Meer as vier duim reen is 
binne 'n paar uur gemeet. Ook 
in ander dele van die Noord
weste het swaar recns geval. 

---- & I I I- ·---- - -

,Nou, veronderstel ek bet 
na die land gegaan en gese : 
,Duitsland is bes ig om te be\l;a
pen. Ons moet bewapen.' Dink 
enigiemand dat hierdie vre
deliewende demokrasie agter 
daardie kreet sou in val? Nie 
op daardie tydstip nie. Ek kan 
n ie dink aan enigiets wat die 
verlies van 'n verkieslng van 
my oogpunt besk ou, sekerder 

,Die stafhoof van die Ameri
kaanse leer, genl. Omar Brad
Icy, het die Kongres vandag ge
vra om te versekcr dat die leer 
sc minimum-sterkte op agtien 
divisics gehou word. Jly bet ge
se dat by die syfer grond op 
die nood tak e wat die leer sal 
moet verrig indien oorlog ont
staan. Volgens inligtingsverslae, 
bet by gese, bet die Rosse tans 
170 divis ies wa t ten volle gereed 
is, en nog 95 in sa telliet- lande. 

BULDE GEBRING 
AAN HUGENOTE 

Aile polltteke kommentur ~n berlgte 
In hltrdle u!!gawe deur N. G. S. van 
der Wall, Groote Kerkgebou 703. Kaa~
stad, tenay waar anders vermeld. 

---------------······· 
,Verskeie senatore en ook lede 

van die H uis van Vertccnwoor
dlgers wend 'n stcrk poging aan 

Brakpanse H.N.P. Vra Kerk Besluit Oor 
Sy Leiding se Steun E.gskeidings 

Nieteenstaande die H .N.P.-lei
ding weier om mnr. J ohn Vor
s te r as kandidaat vir Brakpan 
te steun omdat by 'n lid van die 
O.B. is, bet d ie Brakpanse Af
deling&bestuur van die II.N.P. 
verlede Woensdag op 'n geslote 
vergader ing beslu it om by die 
Bebeerraad van die H .N.P . aan 
te dring om onmiddeUik 'n ver
klaring uit te reik waar in steun 
toegese word aan mnr. Vorster, 
volgens Die Vaderland ber ig. 

Mnr. Vorster bet in 'n on
derhoud verklaar dat n@rens 
waar by met 'n lid van die 
H.N.P . gesels bet, laasgenoemde 
sy steun aan hom geweier bet 
n ie. 

ITALIAANSE. 
~VE.RK IE.SING 

Die verkiesing in I talie het 
verlede Sondag begin en is ecr
gister voortgesit. Sondag het 
reeds sowat 70 persent van die 
volk gestem na Sapa-Reuter be
r ig. As gevolg van die strenge 
maat reels van die regering, bet 
die kommuniste nie gewaag om 
met geweld te begin nie. Die 
finale uitslag van die verkiesing 
sal waarskynlik eers in die loop 
van die week bekend gemaak 
word. 

Die Transvaalse N.H. of G. 
Kerk het besluit om voortaan 
geen egskeiding op ander gronde 
as kwaadwillige verlating en 
owerspel tc erken nie. 

Persone wat op ander grondc 
geskei is, sal hulle aan d ie tug 
van die Kerk moet onderwerp en 
ware berou toon voordat· die 
Kerk bulle weer sal trou. 

Die regering is ook gcvra om 
owerspel 'n strafbare oortreding 
te maak. 

Suid-Afrika het verlede Sater
dag gepaste bulde gcbring aan 
die nagedagtenis van die Huge
note toe die Hugenotc-monu
ment in die teenwoordigheid 
van etlike duisende Afrikaners 
te Franschhoek onthul is. Dit 
is nou 260 jaar gelede dat die 
Franse vlugtelinge in Suid-Afri
ka aangckom het en bulle in 
die Franschhoek-vallei gaan 
vestig hct. 

Die statige en sierlike monu
ment, met sy dric boe en be
sielende vrouefiguur, is dcur 
mej. Hcssie Hugo, oudste vrou
like nasaat van die Hugenote 
op Franschhoek, onthul. Die 
monument, wat een van die sler
likste in die land is, is simbo
lies van die godsdiens van die 
Franse Protcstantc en bul ge
loof en gewetensvrybeid waar
voor bulle soveel opgeoffer hct 
ten gevolge van die besiellng 
van die Heillgc Skrif. 

Die voorslttcr, dr. E. C. 
Pienaar, sowel as mej. Hugo en 
talle besoekers hct die Huge
note-kruis aan die bora gedra-

'n simbool wat sy ontstaan bet 
tydens die geloofvervolging in 
Frankryk. 

Vliegtuie Vir 
Sprinkane 

Die gevaar van bruin sprin
lfane in die Karoo word tans 
crnstig en vliegtuie van die 
Suid-Afrikaanse Lugmag het 
opdrag gekry om spuitwerk te 
doen wat daarop gemik is om 
die plaag tc bepaal tot dio 
plekke waar die sprinkane uit
broei. 

Op Graaff-Reinet is daar 
reeds genoegsame voorradc 
brandstof en sprinkaangif. Die 
bemannings van die vliegtuic 
sal saamwerk met insektekun
diges van die Dept. van Land
boo, wat reeds stappe gedocn 
het om die uitbroei en versprel
ding van die sprinkane te be~ 
perk. 
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