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WAAROM 0.8. NIE 
KAN STEM VIR H.N.P. 

Op gesag van die Gebiedeleier van die Ossewahrandwag in W es-Kaap
land word onderstaande verklaring ter motivering van d ie ht>!Sluit ·dem· die 
, ·er tet•nwoordigende laertrek op W orccster geneem, uitger eik: 

Diep hewue van die gewigtigbeid van die omstandighede h et 
die Gchif'dsleier· sowel as die Adjunk-kommandant-generaal wat tt>enwoordig 
wa!-i, bulle daarvan weerhou om dit> vergadering in sy hesluit tc bei'nvloed 
deur hul toe~Sprake oor die on derwerp van hespreking voor te bebou tot n a 
die besluit geneem was. Die besluit is dus ·die onhevange u itvloeisel van 
die gevof'l van die verteenwoordigende lae rtrek en as sodanig kan dit he!Skou 
word at- die jui!'te vertolking van die 0!-i!-'e~abramlwag se standpunt in sy 
bre~ lac. 

Ons aanvaar, elkecn met die 1 brandwag opnuut bekle mtoon E'n VOORBEELDE T REK 
oortuiging van sy gcwcte, die 
roeping wat die Osscwabrand
wag, a.'! tepulllil{cin.sc Volks
beweging, dcur die gcskicdenis 
opgele is, om die cenhcid van 
die Afrikanervolk wnt dcur die 
Britse partystelscl vcrni<'tig is, 
te herstel. 

Vir die afgclop<' vcertig jaar 
het .die politieke partyc onder 
mekaar gctwis oor die lcwens
belange van ons volk. D ie l'rft•
nis va n h it>rdie hroed ertwis is 
o•1opr,eloste en op gehoOJlte pro
bleme. Ons glo 1lnt d i;- t~d on
h erroepelik aan gebr l'ek bet da t 
die partystrJil t een \·oJk<;g-t nott> 
011gehef m oet word en dut danr 
'n \'Olko;tryd aan gedurf m o.•t 
word. 

\Vereldtoestan de Yersterk om. 
in hierdie oortuiging. Saam 
m et on, leier \'erkeer on., d ieJI 
onder die indruk dat in die uun 
gt•sig van doe uittlaging u it llie 
Oost~> dit va nself s pret>k du t 
allt•s wat die blankes en ons 
'olk vcrdeel a s doodsgevuarlik 
\t•rmy m oet word en alles wat 
snamsnot'r nagejaag m oet worcl. 

Dnarom vcrwerp ons vandag 
mct·r ns ooit tevore die part~·

stclsel mt•l sy verbrokkelings
grond!!lag en strewe ons met 
groot verwagtings vir die to~

standbrcnglng van 'n partylose 
of eenhcidstnat met volks- en 
bcroepsv<'rtcenwoordiging. 

GELEEXTHEID 

Ons hC't ons vereenselwig met 
dil' standpunt van die O.B.-lci
dlng wnt g<'hoop het dat d ie 
lwmcndc vt•rldcsing 'n geleent
hcid tot volksamewcrking son 
bicd nan din vcrbrokkclcnde 
nasionnalgcsindc grocpc in ons 
land; t•n voorts dat hif'rdie sam e
\H'rking dil• wt•g na ePnheid van 
aile blanke~ t;OU baa n. 

Daarom was ons bcreid om 
dec! te nccm ann die verkicsing 
- vanselfsprekcnd aan die kant 
van die nasionale Opposisic. 

Die O.B.-lciding wou same
wc-rking bcwerkstcllig ten spyte 
van die uitdruklikc wciering 
van die H.XP.-lciding om met 
die O.B. saam tc wcrk. 

Vir die doc! hct bale van ons 
aangcsluit by die Afrlkancrparty 
wat 'rl oorccnkoms met die 
H.N.P. het. 

Ander& as wa t verwag is, bet 
die boofleier , ·an die II.N'.P. en 
~>Y omlerleiers-in-rade ge we ier 
om hierdie saam!!k akeling , ·a n 
bondgenote te aan,·a a r . Inteen
dtel bet d ie H.~.P.-Iei<ling !IIY 
, ·yandskap tt'f'n die Os'Wwa-

het b y , ·oortgegaan m et vervol-
ging , ·an die O.B. sf'lf,., tot binne I Ons wil he dat die H.N.P.
in die hoofbe'ituur van <li t• Ieiding onder geen misn•rstand 
Afrikanerpa rty. moet vcrkeer omtrent die uit-

Hicruit blyk afdocndc dat die 
H N.P.-leiding tegclyk 'n stryd 
voer teen die regeringsparty en 
teen die Ossewabranuwag. D it 
i-. derhal we duidelik dat d ie 
H .?\".P. die O.B. a s ' n bondgenoot 

Hiermee is volksam ewerking 
nogecns deur die H .l'\.P .
h•iding verongeluk , wa n t dit 
spreek vanself dat die O.B. 
n i!' t eg-e lyk bondgenoot en 
vya ml kan wees n ie. 

Die stryd teen die Ol;sewa
brandwag word beklemtoon 
dcur die bclcid van die H.N.P.
Iciding in Brakpan. Hoewel 
mnr. John Vorstcr - wat O.B.
licl is as onafhanklike A.P.
kandidaat die enigste nasionaal
gcsindc kaudidaat teen die 
Smuts-kandidaat is, '' eier die 
IJ.X.P.-leiding om sy steun aan 
11om toe te hi-. \\'at die H.X .P.
lt•iding bt•tr .-r, .. taan in Brakpan 

1 

t wt't' ')·ande, en by !.teun a mp
telik nie et-n , ·an d ie t wee nie. 

werking wat hul party se vcr
kiesingspropaganda op ons sal 
he nie. \ \'oordc. \\ek, maar d atle 
t rek. 

Solank as wat die H.N.P.-lci
ding 'n Afrikaner soos John 
Vorster wat drie jaar in die 
Empire sc interncringskamp gclc 
hct t<'rwillc van sy Afrikaner
skap ns 'n bondgenoot in die 
l<:omcndc vcrkiesingstryd vt•r
wcrp; en solank as wat die 
H.N.P.-lt'iding die vriendslmp 

<Vt•rvolg op bl. 8, kol. 4> 

Mnr. Havenga 
Se Verklaring 

:\lnr. X. C. H n,enga bet 
, ·erledf' wt•ek verklaar dat die 
H.~.P.-It•id ing be.,waar ge
m aak bet teen d it> k a ndida 
tuur \1111 rmu . ,Joh n Vorster 
in BrakJlan t•n dat di t die rede 
i-. waurom "~' party gt>t•n kan
d idaat stt>l nit•. Vir ' 'ollediger 
berig k yk binds~· ses. 

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

VERSKYNSEL 
MARl CO 

IN 

'n llele tak van die H.N.P. in 1\larico, so be rig Sapa 
en ook Die Burger, het die H.N.P. bedank en oorgt·stap 
na genl. Smut!->, omdat dr. ~lalan die Yolk nie ken \ Cr
enig nie. 

Hierdie stap moct vir dr. ~fa- uite ... nlopende elementt• in et'n 
Ian 'n ernstige tercgwy.sing wees. f ront saam skukel. 
Die volk wil eenheid he. As Dis ' n ernstigc les vir dr. Mn
die blanke<lom a., geht•f•l da n Ian. Maar daarby hou die lcs 
bedreig word, da n m oet <lie nie op nie: Indien nasionule 
blankedom a s geheel suam'lflum. Afrik a n ers taksgewy-. na genl. 
Dit, voel die volk, is logies. Maar Hm uts oorst a p, \ a m we dr. "'111-
dr. Ma lan veg nie net t een Ia n se str~·d tet>n m ede-r\fr iku
blankes by gcnl. Smuts nie, hy ne r.., in die O:B., h oe \'t' r\\ ng h ;r 
veg selfs teen nasionaalgcsin- sal 'Eng-else van genl. Smuts nu 
des op wie se stcun hy hom hom toe oorstap as bulle sien 
beroep. 'Oit voel <lie , ·olk, is on- h oe sy eie mense ,·an S)' ' er
logies, en bulle begin te wun- brokkelingsbeleid af weg,·Jug? 
h oop aan die rigting , ·an d r. . ~faar dr. Malan meen dat hy 

JUts Engelse stemme sal kry 
l\lalan. In hul wunhoop !!t a p as hy t<>en sy mede-Afrikancrs 
b ulle oor na genl. Smuts waur I oorlog voer. D ie praktyk m een 
b ulle prakties s ien hoe ' n Ie ie r andcrs. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H.N.P.. MOET EERS 
VREDE MAAK· 

Onder donderende toejuiging bet meer as 800 ' erteen
woordigers van die Ossewabrandwag uit aile dele \an We'>

Kaapland verlede Saterdag OJ) Worcester die volgende be

sluit met s legs 'ier teenstemme aam·aar, nada t 'n ander 
voorstel wat die goedkeu ring ,·an die Gebied'>leiding geniet 
het, die vergadering nie kon bevredig nie. 

,.H icrdie laert rek \Uil die O.B . 
, ·an \ \'e.,·Kaupland "l)rf.'t•k '-Y 
volle , ·ertroue uit in die Ieiding 
van die K .G. 

, Ons we ns ondt-r sy uundag 
te bring dat di t die gcvot•l van 
h ierdie verteenwooidigt•mh• vl.'r
gudering is dat die toekoms \'lln 
dil.' Afrikanervolk vereis dut dit• 
\'e.rbrol<k elingsprosl.'., wat volg 

toe die Gehied!>leier dit \'oorlt>es, 
is d it met oorverdowende to(•ju i
ging begroet, en by die stelling 
daarvan het 808 vertt>enwoordi
gers, van :\<Iosselbaai tot rping
ton, op die voete gekom. 

Aile afgevaardigdPs moes hul 
name teken, en daar was 812 
tcenwooPdig. 

Ol' tlit' "yandige beleid \'UII d it> BOODSK APPt= 
H .N.P. teen mede-Repu blikeins<' C. 
Afrikaner., onmiddellik stopge- ' 
sit moet word. I Telegramme van bemoediging 

.,Derha lwe sien die laertrek 
dit• '' cg nie oop n ie 'ir O.B .
INle om h ul stem ten gun-.te 
Hill en ige H .X.P.-kandidaat uit 
te br ing, tt>n•-:r (a) die str~·d 
tet>n die republikeinse orgunisa
-.i.-, tlit• O.B., ge-.taak \\Ord, (b) 
en a~ he\\ys clnan·an ad\·. John 
\'or:;tt'r onmiddt>llik as offisiCHe 
.\frilmnt•rpart~·-kandidaat aan
vaar \\Ord t•n a mptelik deur 
tilt• II.~ .1'.-1.-iding onder-.teun 
word ; (c) d ie O.R. as or
g:mi!-.asit• t•t•kt>n ton aannmr word 
u-. 'n lWI~·k\\aardig-c mede-str~·
dt•r". 

SPO~TA~t~ GEE~DRIF 

Dit wns ongctwyfehl die gees
d riftigstc lat•rtro•k wat nog ooit 
1>edcrt die s keur ing van 19-U in 
enigc tlc•o•l \ll ll die lu nd gehou 
is. D ie 'oorsittc r , gcbiedsgt-nl. 
F. D. du Toit \an Zy·l, moes 
telken.., die gehoor tot hedaring 
maan wuntwt• r ge,·oclens die 
hoogte inf,\t',.,ldt•t twt. 

Die m<•t•s ht•lt•ltcnisvollc feit 
van die verrigtlnge was dat die 
Gebicdsleicr self 1;owel as die 
Adjunk-K.G. van die verhoog 
af nie rigting ann die be:-.pre
kings wou gee nit•, maar die 
spontane gcvoel ~·an die laertrck 
wou vernecm. Dit is 011 onm i.,
kenbare wy~>e geget•. 

Gedurcndc die etensuur Is 'n 
voorstel deur ds. J. A. Picnaar, 

I in oorlcg met die G<'bicdsleicr, 
geformuleer as 'n basis vir dit• 
bespreking. Dit wou otwning 
Jant aan individu<'ll' lm ndidatt• 
om d ie steun va n die o.n. tc 
,·.-rkry ind ien bulle hul tt'en <lit• 
diskrimineremle beleid van die 
H.N.P.-Ieiding uitspre<•lc. D ie 
oorgrote meerderheid Yan d ie 
\'ergadering wou egter n ik.., vnn 
o;o 'n YOorwaarde weet n i.-, I 'll 

ht•t geeis dat die \'eruntwoor· 
tM ikheid op die H.X.P.-leiding 
>it'Ir gewerp moet word \\at in 
die eerste plaa., \'Crantwoordelik 
i.., vir die diskriminasie. 

KO!I TEEN 4 

Na bnic lang bespreking is 'n 
komitce aangewys wat verteen
woordigcnd was van die hoof-

van die K.G. en al die Gebieds-
hoofkwarticre is deur dr. Van 
Zyl voorgelces. Ook verskeie 
hoofoffisierc, wat nic aanwesig 
kon Wt'('S nie, hct van bulle Jaat 
hoor. 

Ondt>r tocjuiging bet die Ge
bietbh•it•r ook nangekon(lig dat 
dr. ,John H(•wit van Prince AI
frt•tl, 'n E ngelssprt•kende wat die 
O.U. sh•un, 'n t jt'lc van £25 aan 
die O.H. gestuur bet om die 
onl<o-.t«• \'an dit• Laert rek te dek. 

Die O.B.-vrouc van Goudini 
en \\'orcesto.:r het hul reuse
dec! tot d1c sukses \'an die laer
trck bygedra deur te sorg vir 
die voorbereiding van voedse'l 
<'n \'t'rvcrsings vir die m<>er as 
800 aanwcsigcs. Dit was 'n ge
weldige taak wnt bulle met 
groot sultS('S uitgl'vocr hct. 

Die Kaapstudsc O.B.-blnnsor
kes, onder ll'iding van komclt. 
S. J. Swancpol'i, sc opgewekte 
en lewendigc marsmusick hct 
groot waardcring van die aan
wesigcs uitgelok. 

Die laertrek is deur genl. ds. 
J. A. Pienaar met skriflcsing en 
gebed gcopen. 

Bedank 
Weens 

Skeurbeleid 
'n Hele tak van die H.N.P. in 

1\la r ico bet uit die H .N.P . be
da nk a s protes teen dr. l\l a lan 
se bel.-icl om Afrikaansspreken
d es ,·an mek nar te sk eur. Die 
be"luit is aangekondig deur 
m nr . N. J . Oosthui.zen, voorsitter 
, ·an die ta k . Die besluit, wat 
d .-ur <oe5tien persone onde r te
k e n i..,, lui onder m eer dat ,ons 
na grondige oorweging tot d ie 
be"luit gek om bet dat ons nie 
Ianger k a n saam stem met die 
beleid ,·u n die H ere n igde Na
~>i ona le P arty nie, daar die be
leid ' n ..,k e uring in!'.tede van 
bamewnking onder ons Af r ilca
nervolk veroorsaak". 

In bul vcrwnrring oor die ver 
de.-!- e n sk eurbeleid va n dr. 
Malun, bet hierdit> m ense b) 
die V.P. unngesluit. 

rigtings vun die bespreking, ook ,.Die O.B." word gedruk deur Pr~> 
die enltclcs wat vir 'n versoe- Eccleala-Drukkery Beper k, Stellenbosch, 

vir die elenaare eo utt~;ewere: VOOR
nende houding gcpleit het. Die SLAG (Edma.) Beperk, Groote Kerk-
komitee ht>t die aangenome I gebou 703, Poeblll 1411, Kerkplelo, 
voorstel eenparig aanbe,·eel, en _K&ap __ eta_d_. _________ _ _ 

I 
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AGTERGROND VAN VERHOUDINGE H.N. P. -Leiding 
Self Buite 
Stemming TUSSEN O.B. EN H.N.P. 

By geleentheid van die verteenwoordigende laertrek op Worcester het 
die Voorligtingsoffisier van Wes-Kaapland, genl. W. R. Laubscher, onder
staande oorsig van die O.B.-H.N.P.-verhoudinge gegee soos dit in die afgelope 
sewe jaar ontwikkel het, en in drie vrae die taak van die O.B. in die 
komende verkicsing ontleed. 

WAAROOR 
STRYD 
GAAN 

Indien die H.N.P.-leiding die 
verkiesing voer oor ,die voort
bestaan van blank Suid-Afrika" 
-soos Die Burger van l\faandag 
weereens beklemtoon in sy 
beroep op O.B.-steun - dan 
kan adv. John Vorster tog aan
vaar word as 'n kandidaat van 
,blank Suid-Afrika", want by 
onclerskryf dr. lUalnn se mani
fes. Nogtans weiel' die H.N.P.
lei<ling om sy organisatoriese 
steun in Brakpan aan adv. Vor
ster te gee omdat hy ook O.B. 
is (Die Transvaler, 15 April). 

Dit is eerstens noodsaaklik Ieiding uitgelok het is dit be
om op die oorsprong en agtcr- antwoord met venynige aanvalle 
grond van die O.B. en H.N.P. en onsmaaklike verdagmaking. 
te let. In die wonderjaar 1938 Op 26 Februarie 1945 het die 
het die Afrikanervolk 'n mo- K.G. weereens namens die 
derne en treffende nasionale Grootraad 'n brief gerig aan al 
ontwaking deurgemaak en onder die nasionaalgesinde leiers, 
aansporing van hierdie renais- waarin hullc uitgenooi word om 
sance is ·begin delf in die his- samesprekings te voer met die 
toricse skatkamers vir die eie doe! om 'n gesamentlike volks
goed van ons volk. Die O.B. as front te stig teen gemeenskap
Afrikaanse volksbeweging het, like gevare. Elkc organisasie 
wat sy inhoud betref verrys as sou 'n samestellende dee! van 
die moderne gestalte van die die front wees met behoud van 
beskouinge en instellinge van sy identiteit en beginsels. Dr. 
die Afrikaners in die twee Boe- D.F. Malan bet op 14 l.\'laart 
rerepublieke. Die O.B. is dus hierop geantwoord dat by die 
gefundeerd in die traclisies en uitnodiging van die hand wys 
geskicdenis van die republikein- omdat by nie bereid is om ,die 
se Afrikanervolk. Daarenteen O.B. as 'n selfstandige politieke 
bet die H.N.P. as politieke par- faktor" te erken nie en (ii) om
ty sy oorsprong in die skeppen- dat hy nie wil deel he aan die 
de vermoe van die Britse volk ,vernietiging van die parlemen
en verteenwoordig uit 'n artikel tarisme" nie. 
wat ingevoer is vir Afrikaner
gebruik deur clie veroweraar. 

Toe die O.B. in die fleurjare 
1939 en 1940, onder impuls van 
die gcweldige nasionale ontwa
king aangcgroei het tot 'n mag
tige volksbeweging, het die 
H.N.P.-leiers begin vrees dat die 
party-hierargie die staatsgesag 
wat bulle probeer verower uit
eindelik sal moet afgee aan die 
volk. 

VOLGENS KARAKTER 
In Aug. 1941 het die hoof

Icier van die H.N.P. gevolglik 
die Osscwabrandwag tot vyan
diggesinde organisasie vcrklaar 
en O.B.-ledc opgeroep om bulle 
eed te breek en uit die O.B. 
te bedank. Hierdie houding van 
die partyleier was in 9oreen
stemming met die selfsugtige en 
vcrbrokkelingsgrondslag van die 
partywese. Dit is opgevolg met 
verdagmakery en skinderveld
togte op ongckcnde skaal teen 
die O.B. Die O.B.-leiel' daaren
teen bet 'n beroep op alle Afri
kaners gedoen om hul eed te 
hou en beslis te weier om in 'n 
mede-Afrikaner 'n vyand te sien. 
Hierdie houding was weel' vol
kome in ooreenstemming met 
die eenheidsgrondslag van die 
O.B. 

UITSKOPBEVEL 

Nog 'n keer is 'n ernstige po
ging van die O.B. om samewer
king tussen Afrikaners te be
werkstellig subiet deur die par
ty-leiding verydel. 

Maar hiermec was die H.N.P.
leiding van Ka.apland nog nie 
tevrede nie. Die berugte uit
skopbevel het boonop gevoJg. 
,Vanaf 15 Junie 1945 mag geen 
party-lid ook lid van die O.B. 
wees nie," bet die uitskopbevel 
gelui. En voorts: ,Diegene in 
Kaapland wat nog O.B.-lede is 
se Jidmaatskap bet outomatics 
op Vrydag 15 Julie verval." 

Hierteenoor moet herinner 
word dat die O.B.-leiding selfs 
tot vandag toe nog nooit sy 
lede belet bet om aan die H.N.P. 
of trouens aan enige politieke 
party te behoort nie. 

Met hierdie uitskopbevcl het 
die Kaaplandsc H.N.P. in Ju
nie 1945 die berugte stal wat 
die party in 1941 begin skoon
maak het finaa.l opgeruim. 

RE~LMATIG 

Met 'n reelmatigheid wa.t ver
velig begin word het het die 
H.N.P. steeds enige vorm van 
samewerking met die O.B. vcr
werp. 

In November 1946 hct die 
politicke situasie 'n effense 

vloeibaarheid begin toon. Mnr. 
N. C. Havenga het in die open
bare !ewe teruggekeer op die 
grondslag van vriendska.p met 
aile na.sionaalgesindes en ook 
met die O.B. Die vriendskaplike 
gevoel was wederkerig en toe 
mnr. Havenga in 1947 O.B.-ledc 
uitgenooi het om met behoud 
van hul non-politieke identiteit 
by sy party aan te sluit het 
O.B.-lede gehoor gcgee aan sy 
oproep te mcer omdat die 
Afrikanerparty 'n saamwerk
ooreenkoms met die H.N.P. ge
had het en O.B.-lede gehoop 
het om deur middel van die A.P. 
tota.le volksamewerking te be
werkstellig. 

Die H.N.P.-leiding se ant
woord op hierdie saamwerkpo
ging van die O.B. was oin in 
1947 op die partykongresse, op 
voorstel van die hoofleier self, 
te laa.t besluit dat die H.N.P. 
geen kandidaat by die verkie
sing sal ondersteun wat O.B.-Iid 
is nie. Die doel van hierdie be
sluit het duidelik geblyk toe 
die H.N.P.-leicling ge·weier bet 
om adv. John Vorster, 'n hoof
bestuurslid van die A.P. as A.P.
kandidaat te aanvaar in Brak
pan, omdat hy O.B.-Iid is. Hier
dic houding is 'n konsekwente 
voortsetting van die volgehouc 
beleid van nie-samewerking en 
vyandskap wat die H.N.P. teen 
die O.B.-vocr - 'n vyandskap 
wa.t die H.N.P. tans ook inge
dra het in die hoofbestuur van 
sy bondgenoot, die A.P. 

DIE FEITE 

Dit word nou deur die Ieier 
van die H.N.P. beweer dat hy 
nie die .,veto-reg" toegeeien of 
gebruik het ten aansien van A.P. 
kandida.tc nie, maar mnr. Ha
venga self weerspreek dr. Ma
lan. Die name Louis Bootha en 
John Vorstcr is voorgele en hul
le is deur die H.N.P.-leiding af
gekcur, en na nog 'n poging ten 
opsigte van Vorster bet mnr. 
Havenga die setel Brakpan prys
gegee, en staan Vorster nou as 
onafhanklike A.P.-kandidaat. 

Die Transvaalse H.N.P.-Jei
ding bet egter besluit om nie 
die party se steun toe te se 
aan adv. Vorster nie. 

In 1943 het die K.G. 'n skrif
telike aanbod gerig aan die lei
ers van al die nasionaalgesinde 
parlcmentere groepe en gcvra 
dat uit die verkiesing 'n volks
front geskep moet word. As die 
aanbod aanvaar word hct die 
O.B. beloof om in elkc kiesaf~ 
dcling sy volle gewig in die 
stryd te werp. Hierdie aanbod 
is cleur mnr. Havenga en adv. 
Pirow aanvaar, maar dr. Malan 
het hom nic eens verwerdig om 
daarop te antwoord nie, maar 
van elke H.N.P.-kandidaat geeis 
om die party se bekende verkla
ring van vyandskap teen die 
O.B. te onderteken. 

600 MYL VER MET 
VRAGMOTOR NA 

WORCESTER 

HET GESTEM 

Ten spytc van hierdie H.N.P.
houding het die O.B.-leiding tog 
voor die verkiesing sy lede aan
geraai om (i) teen die Empire 
regering te stem, (ii) by voor
keur vir 'n goedgesinde kandi
daat te stem, (iii) maar om selfs 
vir 'n kwaadgesinde kandidaat 
teen die Empire te stem waar 
geen goedgesinde is nie. 

Hieruit het duidelik die volks
beweging se diepe verantwoor
delikheidsbesef en sy volkstrou 
gestraal en daarteenoor bet die 
kleinlike haat en onverskillig
beid van die politieke party 
skril gekontrasteer. 

Instede dat die O.B. se hoo
ding waardering by die H.N.P.-

Uit watter hout die manne en vroue in die Ossewa
brandwag gesny is, het opnuut weer tydens die verteen
woordigende Gebiedslaertrek te Worcester geblyk. Selfloos, 
sonder om hul eie gemak in ag te neem, het sestien offi. 
siere en Brandwagte van generaalskappe A17a3 en Al7a8 
(Wilgenhoutsdrift se wereld) 589 myl met 'n vragmotor oor 
verspoelde paaie na Worcester gekom om deel te neem aan 
die gewigtige besprekings. 

Hicrdie groep geesdriftige. komdte. J. Bruwer; veldkte. 
O.B.'s het reeds op Maandag, A. M. Kriel en J. Kriel; brand-
19 April, van Wilgenhoutsdrift wagte M. Bosboff, A. Coetzee, 
af vertrek en was Vrydagaand, M. Boshoff, en J. Bruwer; Boc-
23 April, op Worcester. Hoe- rejeuglcde G. Kriel en W. Nel; 
wei hulle moeg en vol stof asst.-veldkt. H. Herbst, Geko
was na die dae van ontberings, opteerde lede A. J. Dippenaar 
was hulle vol geesdrif. en E. Coetzee; asst.-veldkte. E. 

Die groep het bestaan uit agt 
mans, agt vroue en twee !cdc 
van die Boerejeug. Hulle is 
waghfkomdt. A. E. Nel, Ieier 
van die groep, veldkte. J. Nel; 

Faul en asst.-veldkte. J. Lie
benberg. 

Die reis bet bulle £35 gekos. 
Met sulke manne en vrouc kan 

'n volksbeweging 'n stryd voer 
en wen. 

Dit is die jammerlike verhaal 
van die H.N.P. - die politieke 
party - se vyandskap teen die 
O.B. en terselfdcrtyd openbaar 
dit die verbasende vermoe van 
die O.B. - die Volksbeweging
om tot sewentig maal sewe maal 
die ander wang te gee. Maar 
aan alles kom 'n end ook aan 
die O.B. se gcduld. 

Dr. Malan sc uitnodiging a.an 
O.B.-lede op Porterville om as 
Afrikaners en nie as O.B.-lede 
nie te kom stem stel my nie 
tevrede nie, het genl. Loubscher 
vervolg. Hoekom word ek nie 
as O.B.-lid uitgenooi en my or
ganisasie as bondgenoot aan
vaar nie? In Hottentotsholland 
is O.B.-lede tydens die tussen
verkiesing deur die plaaslike 
H.N.P.-leier uitgenooi om as 
Suid-Afrikaners te kom stem vir 
'n oudgediende matroos van die 
Empire se vloot. Ek is O.B.
lid, omdat ek o.a. blank en na
sionaal is, en as sodanig behoort 
ek vanselfsprekend aan 'n ver
kiesing te kan deelneem wat 
kwansuis ter\\ille van Blank 
Suid-Afrika gevoer word. 

DRIE VRAE 

Die H.N.P., wat vir ,blank 
Suid-Afrika verkiesing voer," 
weier om in Brakpan amptelik 
te steun vir die kandidaat van 
,blank Suid-Afrika" omdat by 
O.B. is. Hoe kan bulle dan ver
wag dat die O.B. op hol moet 
raak oor die verkiesing wat tege
lyk teen die O.B. en vir blank 
Suid-Afrika gevoer word? 

As die O.B. se hulp nodig is 
vir ,blank Suid-Afrika!', moet 
die verkiesing net gaan oor 
blank Suid-Afrika en nie ook 
teen die O.B. nie. Dit spreek 
van self. 

(Vervolg van vorige kol.) 
H.N.P. se belcid van vyandskap 
teen die O.B. 

3. Kan ek my volk dien deur 
op 26 Mei na die stcmbus te 
gaan? Niemand kan sy volk 
dien deur tweedrag en twis on-

Ek is bcreid om aan die ko- der daardie volk stilswyend of 
mende verkiesing en aan enige anders goed te keur nie. In ons 
verkiesing dee! te nccm mits ek land met sy hetcrogene bcvol
bevestigend op die volgende drie king moet die Afrikanervolk 
vrae kan antwoord: volksverkiesings voer: partyver-

1. Kan ek vir 'n kandidaat kicsings teen mcde-Afrikaners is 
stem wat 'n vriend van die O.B. vir ons volk noodlottig. Daar
is? As ek in die komende ver- by kom nog <lie feit dat ver
kiesing vir 'n H.N.P.-kandidaat kiesings nie probleme oplos nie. 
stem, stem ek vir 'n vyand van In 1929 bet die Nasionale Party 
die O.B. En ek weier om dit te op die Swart 1\(anifes die ver
doen vir dieselfde rede waarom kiesing gewen, maar eers in 
die bok van die oerwoud weier 1986, na samcsmelting in 1933, 
om aan die leuu te gaan ruik. is die naturelle-wette op die wet-

2. Kan ek volksamewerking boek geplaus. 
en Afrikaner-eenheid bewerk- Die vraag kan tenslotte gestel 
stellig deur na die stcmbus te word, waarom die H.N.P.-leiding 
gaan? Beslis nee. Die beleid nie met die O.B. wil saamwerk 
van versoening het ten opsigte nie. Volgens dl'. 1\falan omdat 
van die H.N.P. scwentig maal by nie die O.B. as 'n selfstan
sewe maal misluk. Deur vil' dige faktor wil erken nie. Gaan 
H.N.P.-kandidate te stem ver- ek dus op 26 1\lei vir die H.N.P. 
sterk ek die H.N.P.-leiding in stem gee ek toe dat die O.B. 
hul vyandskap teen die O.B., nie 'n selfstandige faktor is nie, 
want elke gebaar van vriend- maar 'n uitstekende aanhangsel 
skap wat die O.B. doen vertolk van sy aartsvyand. 1\ly O.B.-ge
die H.N.P.-Ieiding as swakheid loof en my oortuiging in die 
en elke O.B.-stem wat ''ir 'n I roeping van die O.B. wortel te 
H.N.P.~kandidaat uitgebring diep dat ek dit alles sal opoffer 
word, aanvaar die partyleiding vir die twyfelagtige voorreg om 
as 'n onderskrywing van die I op 26 Mei vir die H.N.P. te 

(Vervolg in volgende kol.) stem. 

Kommuniste Kom 
Land Binne 

Die vermoede dat daar van tyd tot tyd Kommuniste as 
,immigrante" na Sui.d-Afrika kom en goed gebruik maak 
van die feit <lat die regering die Unie se poorte oopgegooi 
het vir <lie goeies sowel as die slegtes, word bevestig deur 
die Sunday Times in 'n bllrig oor die mengelmoes staatlose 
immigrante wat die afgelope paar weke in Durban voet aan 
wal gesit het. 

Die blad verklaar: ,Verskeie 
van die vrecmde immigrante wat 
hierdie week in Durban aan
gelLom bet met die Italiaanse 
lynboot, Toseana, bet Kommu
nistiese neiginge, volgens Britse 
passasiers uit Engeland wat op 
dieselfde boot was". 

Die immigrasiebeamptes wat 
hierdie Pole, ltalianers, Grie
ke, Tsjegge en Joegoslawiers 
moes ondervra, bet nie die reg 
gehad om aan hierdie mense 
die vraag te stel of bulle Kom
munisties is nie. 
Op die boot is Kommunistie

se pamflette Vryelik versprei, al
dus die passasiers. Daar was 
ook verskeie hewige argumente 

oor die Kommunisme in Italie 
en die verkiesing, verklaar die 
hlad. 

Laertrek 
Gebied F 

Die Ossewabrandwag van 
Gebied F bou aanstaande Sater
d&.g, 1 Mei, vanaf 2-uur n.m. 'n 
sametrekking te Pretoria waar 
die Kommandant-generaal, dr. 
J. F. J. van Rensburg, die 
Offisiere {lal toespreek oor die 
huidige pdiitieke situasie. 
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BESLUIT KAN TOEKOMS 
VERAMlER Sl: LEIER 

• 

,Wat bier gese of besluit mag word, sal van die groot
ste betekenis wees vir die toekoms van ons volk. Dit sal soos 
'n donderslag oor Suid-Afrika weerklink. Ek verkeer onder 
die diepste besef van die verantwoordelikbeid en erns van die 
tyd en van die beslissing wat bier gevel sal word. As die 
gevolge van ons besluit goed is, dan dank ons God, en as 
dit sleg is, dan is dit ons Jotsbestemming", bet die Ge
biedsleier van Wes-Kaapland, dr. F. D. du Toit van Zyl, 
verlede Saterdag by die opening van die Gebiedslaertrek te 
Worcester verklaar, waar by as ,·oorsitter opgetree het. 

Spr. het verwys na die formu- ~ ,As die gevolge van ons be
lc van samewerking wat mnr. sluit goed gaan wees, dan dank 
Havcnga en dr. Malan 'n tyd ons God, en as d it sleg is, dan 
gelede gevind het en na die on- is dit ons lotsbestemming. Die 
dersteuning wat die O.B. aan dreigemente wat spruit uit haat 
hicrdie front deur middel van en vrees mag n ie maak dat 
die A.P. verleen. Die Ossewa- vrees deel is van hierdie dag 
brandwag kan nic anders as om nie. 
dankbaar te wccs vir hierdie sa- ,Ons het sewe jaar lank 'n 
mewerking nie. Hy hct hom ongelyke stryd teen aile magte 
die afgelope jare daarvoor be- gestry en ons het geweldige 
ywcr, en by monde van sy Ieier, knouc gekry. Ons sal die stryd 
dr. Van Rensburg, het die O.B. van sewe jaar lank en die man
op Stellenbosch sowel as op die ne wat in die kampe en tronke 
Paarl, hierdie samewerking ver- gele het, sowcl as bulle af
wclkom. hanklikes wat moes honger ly, 

Ons was egter alma! bewus verlocn as ons nou vrees. Sal 
van die H.N.P.-kongres-besluite ons, ons kranige Ieier verloen 
waardeur gecn lid van die 
H.N.P. toegelaat sal word om 
te stem vir 'n kandidaat wat 
ook lid van die O.B. is nie. Ter 
wille van eenheid bet ons ge
hoop dat bulle sal afsien van 
hierdie hooding. Dit bet egter 
amlers geblyk, en die H.N.P.
leiding bet nie 'n ancler houcling 
ingeslaan teenoor A.P.-lede wat 
ook O.B.-l ('de is nie. 

KENTERING 

Die weiering van die H.N.P.
leiding om die A.P.-kandidate te 
Brakpan en Roodepoort, wat 
ook Jede van die O.B. is, tc er
ken, het as gevolg gehad dat 
daar 'n hele kentering plaasge
vind het. ,Die O.B. is hierdeur 
in die posisie van die Kaapse 
kleurling geplaas, goed genoeg 
om te stem maar nie goed ge
noeg om voor te stem nie," het 
die Gebiedsleier verklaar. 

,Ek het u hierhcen laat kom 
. om gedagtes met u te wissel 
en Jig en Ieiding van u te ont
vang, en as ons 'n besluit neem, 
wat dit ookal mag behels, dit 
cendragtiglik soos een man uit 
te voer. 

Genl. dr. F. d u Toit van Zyl 

deur te vrees ?" het dr. Van 
Zyl onder oorweldigende toejui
ging verklaar. 

Die O.B. staan vandag ster
ker as ooit tevore (toej.) Vir 
die H.N.P. is dit die felste oom
blik. Hulle kan nie meer son
der die Ossewabrandwag verder 
gaan nie. , I ndien ons ooit geglo 
het wat ons sewe-agt jaar lank 
bely het, dan staan ons vandag 

in die posisie dat ons die H.N.P. 
kan dikteer wat ons wil he 
hulle moet doen. Ons het niks 
om weg te steek nie en ons sal 
ons besluit aan die volk bekend 
maak", het die Gebiedsleier on
der Jangdurige toejuiging gese. 

VERGADERING SELF 

,Ek gaan met opset nie vir 
u se wat om te doen of wat my 
oortuiging is nie. Die Ieiding 
moet kom van die vloer van 
hierdie vergadering. U moet 
self besluit wat om te doen", 
bet spr. gese. ,Die vergadering 
is so geskiedkundig as en ige in 
ons geskiedenis. Dit mag gelyk 
staan aan die van 'n Danskraal 
of Paardekraal. Deur hierdie 
b('sluit mag daar moontlik 'n 
ommekeer kom in die vollcslewe 
en ons sal hierdie besluit u it
voer onder die lei<ling van die 
hoogste j.eier van ons volk. D it 
mag ook d ie einde wees van die 
partypolitiek in ons land sodat 
die volk regeer en nie partye 
nie". (Tocj.). 

,Maar laat elke besluit van u 
ge]:laard gaan met die grootste 
erns en verantwoordelikheid, het 
genl. Van Zyl besluit. 

(Berig: G. C. Coetsce, Groote 
Kerkgebou 703, Kaapstad.) 

E.TE IN 
SENTRUM 

.. 

Die Vroue-kommando . van 
Groote Schuur bedien op 7 Mei, 
(die eerste Vrydag van elke 
maand) 'n ete in die O.B.
Vriendskapsentrum op d ie sesde 
verdieping van die Groote Kerk
gebou. Kom gcniet 'n regte Boe
re-ete en styf die fonclse vir 8 
Augustus! 

HIERDIE FElT IS BEWYS DEUR ONLANGSE U NIE-OPNAMES 

- DEUR ONAFHANKLIKE NAVORSINGSORGANISASIES 

U/5.333. 

O.B. Staan Weer Op In 
Oos-Kaapland 
Dwarsdeur Gebied B (Oos-Kaapland) is offisiere tans 

ywerig besig om volksgenote, sommige Yan wie seifs sedert 
1941 onaktief is, of wat intussen uit voeling geraak het, 

weer op te spoor en by clie Beweging in te skakel - in 

wag oral tekens van 'n kragtige 
groei openbaar, sodat selfs voor
aanstaande persoonlikhede u it 
V.P.-kringe moes erken : ,Die 
O.B. is in die afgelope tyd vin
n ig besig om veld te wen'," skryf 
genl. Du Plessis. 

IN FABRIEKE 

,Ons is diep onder die in
druk van die erns van die tyd. 
Ek staan hier met die diepste 
gevoel van verantwoordclikheid 
en daar is seker weinig van u 
hier aanwesig wat nie die knie 
voor God gebuig het nie voordat 
u hierheen gekom bet en gevra 
het vir die regte Jig en Ieiding. 
Dit is my bede dat ons vandag 
hier Jig sal ontvang wat om te 
doen. 

--·- ----------- - -------c.._-
groot getalle ! Van hierdie 
brandwagte erken nou dat 
bulle deur a l die jare 'n ver
draaide voorstelling van die 
O.B. voorgehou is en dat bulle 
non tot die besef kom dat dit 

In Port Elizabeth, waar daar 

reeds 'n geruime tyd intensief 

gereorganiseer word onder 
Ieiding van genl. W. Delport, is WAARDERING VIR WYLE 
daar onla ngs ook 'n begin ge

maak met die stigting van 

selkom mando's in die fabrieke 

as bolwerk teen d ie kommu

nistiese invloed onder die wer

kcrs. 

,Wat hier gese of besluit mag 
word, is van die uiterste 
belang en sal soos 'n donderslag 
oor heel Suid-Afrika weerklink. 
Dit sal gaan oor die wei en 
wee van die Afrikanerdom en 
daar rus die grootste verant
woordelikheid op hierdie laer
trek. 

SONDER VREES 

KOL. 
Die K.G., dr. Hans van Reus

burg, skryf as volg na aanleiding 
van die afsterwe van kol. J. C. 
C. Laas:-

K OOS LAAS 

Luitenant-kolonel J. C. C. 
Laas is op 21 April 1948 oorlede 
op sy plaas in die Vrystaat. Met 
hom is 'n skilderagtige figuur 
uit ons middc en die Ossewa
brandwag, die Beweging wat 
deur hom gestig is, wil 'n kran
sie op sy graf !e. 

Sy pad en die van die Bewe
ging het einde 1940 uitmekaar 
gegaan, maar dit betaam ons 
om te dink aan wat hy in die 
beginjare gedoen en geoffer 

i hct. 
Grotendeels sy inisiatief en 

,Maar ons moet sonder vrees sy rustelose drang was die aan
wees. Ons dicn 'n saak wat Ieiding tot die vorming van een
goed en reg is en durf geen hede op militere Ices in die 
vrees ken vir die gevolge van Ossewatrek van 1938; die begeer
'n nugtere besluit wat ons sal te tot soiets was orals; in die 
neem nie. lug het dit getrek. Maar Koos 

. I 

LAAS 
Laas was die vonk wat die v!arn 
laat ontstaan het en onder sy 
onvermoeide rondreise het die 
Beweging snel begin kocrs vat 
en vorm kry. 

In Oktober 1940 het hy sy be
danking ingedien en het die 
Grootraad vir die Assistent
Komrnandt.-generaal van Kaap
land, generaal J . A. Smith, in sy 
plek benoern. 

Daarna het kolonel Laas se 
pad altyd verder en vinniger van 
die van die O.B. geskei, en hy 
het met die Bewcging totaal 
voeling verloor, maar wat ook a! 
die latere posisie mog gewees 
het, een historiese feit staan 
vas: hy het die Osscwabrandwag 
gestig en as die heengegane 
stigter van 'n Beweging wat 
tans tien taaie strydjare agter 
die rug het, eer ons sy nagcdag
tenis. 

beslis nie die O.B. is wat vir 
die tragiese verskeurdbeid 
van die Afrikanerdom verant
woordelik gehou moet word 
nie. In verskeie gevalle is al 
die agterstallige ledegel<l ook 
betaal, be rig genl. P. M. du 
Plessis, Organiserende staf
hoof van Oos-Kaapland. 

Aangespoor deur die sukses 
wat verlede jaar met 'n soortge
lyke funksie behaal is, het bier
die Generaalskap op 10 April by 
wyse van 'n baie geslaagdc dinee 
die insameling vir Vryheidsdag 
afgesluit. 

D ie organiserende stafhoof, 

generaal P. 1\1. du Plessis, on

derneem, vergesel van die Ge

biedsleier, generltru Botha, en die 

Hoofvrou, mev. 1\lichau, vanaf 

22 April 'n uitgebreide toer deur 

die hele Gebied en sal op Steyns

burg, Barkley-Oos, Oos-Londen, 

Adelaide, Por t Elizabeth, Kar-

Die nuwe organisasiemetode, 
volgens kleiner eenhede, vind al
gemene byval en waar dit aan 
offisiere verduidclik word, ver
welkom hulle die idee met groot 
geesdrif en spring onmiddellik 
aan die werk - met verrassen
de resultate! Nie aileen het die 
ledetal in die meeste a r eas waar 
die selkommando's gestig is, 
meer as verdubbel n ie, maar 
waar <lit toegepas wor<l, ver
oorsaak die reorganisasie ook 
lewenskragtige verjonging. 

Sy asse ruste in vrede! 
reedouw en Aberdeen groot Ge

,Dit is vir my 'n genoee om te neraals!mp-sametrekkings toe
Hans van Rensburg. kan berig dat die Ossewabrand- spreek. 

• 
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DIE VESTINGS VAN 
VERBROKKELING VAL I 

,STATEBOND' OM VAN EILAND 
WERELDMOONDHEID TE MAAK 

,Tocmaar, moct julie nie steur aan die Ossewabrandwag f. I.n .011!ii ":orige arti~els het ons prohet-r aan toon .hoe di~ Britse 
nil', on!> kun maar ,·c~ teen hom so bard ons nil, in die i llll}>CI'Jah~te <he toekentnng van sogenaamde groter v r yhe1d gebru1k het as 
,·crkiesiug sal•sy lecle tog vir ons !otcm." Op bierdie ho~k- j 'n middel om jui!'i die Britse Ryk te ver~tewig. Die bedoeling was o m die 
.. teen bet dr. D. F. :\lalnu sewe jaar lank sy belcid van kolonies, waarin daar reaksie teen die Bt·itse bebtuur uit Londen kom -
volksverbrol<kcling gebou. Keer op kccr het hy ten spyte tot so 'n mate dat aenl. Smuts in Louden daarop tnoes· wy~:~ dat die Britte 
van sy vyandskap teen die O.B. die lede van die organisasie If · 1 d e. 1 d ' 1 d' 1 'd 1 

d
. t b · t d' · t 1 di k d t 1-1e 111 opstant aarteen {0111 - eur n gt> >aar van grootmof' •g 1e1 we 

na te s em us gcJaag me te pts oo voor e op a l 'k . . . . . 
by hulle anders vricndc en ondersteu.1ers van genl. smuts we~ 1 ~t·ptcr regtc te gee, maar h ulle daardeut· JUIS srelkund1g nadet• aan 
sal noem. Sewe jaar lank het hierdie politieke afpersin~ BrittanJe te trek. 
sy docl bereil<, en na elke verkie~">ing is volksverbrokkeling Gepaard hi<'rmce gaan die 
vir 'n volgende vyl' jaar verseker. inburgering van die be~ip 

Dr. Hans van Rensburg, leier van die Beweging wat 
volksverbrokkeling tot doodvyand verklaar het en wat staan 
op die standpunt dat die bloed in my are, en nie die 
toevallige partykaartjic nic, bepaal wie my mede-Afrikaner 
is, het in die sewende jaar van hierdie sialose broederver
volging tot die bcsluit gekom dat daar nou 'n finale einde 
gemaak moet word aan die verbrokkelingsproses wat teen 
die wil van die mecrderheid van die volk voortgesit en aan
gcstook word sclfs in verkiesings wat dan sou gaan oor die 
.,voortbcstaan van blank Suid-Afrika". Aan hierdie proses 
moes ,·ir el'nmaal en altyd halt geroep word, of ons volk 
sal in elk ge\'al ondergaan, soos die huis wat teen bomself 
,·erdeel is. 

GEWIGTIGE Bt;SI.UIT 

,.Britsc Ryk" wnarbinne die 
kolonics dan verhef word tot 
,.soewercinc state" ,.op gelyke 
voct met Brittanjc". llulle vo~>l 
buill' dus nic mN'r a.., ondcr
geskikte.., nie, maar us gf'lykes 
wat t'en in docl en !\trt>we j<, vir 
die bchoud t•n bc-.kerming van 
<lie .,R~·k" - it•t.., wat def'l van 
hulself i..,, in plaus \UR waarnm 
built> 'n decl of 'n aanh~tngsel is, 
,;oo., bulle ,·oorhN•n gcmt>en bet, 
en wat eintlik die wt>rklike 
po..,i..,ie i.,, 

Vir hierdie .. Ryk" moet hullc 
dan alles veil he - hul goed en 
hul bloed, want dil• Ryk is hul
self en sterf die, dan sterf hulle. 
In werklikheid c1:1:cr be<,taan 

In hicrdie bcsef het die Kommandant-generaal, nadat daa:- nit> soiet.., us 'n ,Ryk" met 
dit duidelik geword het dat geen mooi woorde van stcun, "Y eit• bt>lange en bf'hodtes nit>. 
soos op die Paarl, en geen waarskuwende vrae soos op Dit is 'n wanbegrip wat bedoel 
Stellenbosch, enige lwer kon bring in die feit dat dr. Malan i'! om dif' ondergt>skiktc ~l'bicde 
bevegting van die Osscwabrandwag ook deel van sy ver- eenvomlig tot on<lf'rtlanighPid 

van Brittunjt~ tf' bl'sieJ. \Van
kiesingstaak maal< nie, sy Brandwagte in sy geskiedkun- nccr hulle meen dat hullc die 

van die Ryk nic. Dit wonl in 
die Britse pal'lement bt'sluit, wut 
geen gesng oor of namens l'nigt\ 
ander dominium bet nil'. Die 
.,J{yk" is dus <lif' eien<lom vun 
Brittanje en nie 'n selfstumlige 
statekombinasit> met 'n t>il" iden
titeit nie. Dis 'n goiHwoord wat 
bedoel is om <lie onderge.,kiktt> 
gewestes van Brittnnjt> die idt>c 
te gee dat bulle nie meer onder
gt>skik is niP, maar &elf<otandig 
en dat wanneer bulle met>n hullt> 
dif' ,.RYK" bevoordeel, hull«> t>int
lik Brittanje bcvoorde«-1. 

Hoe waar hierdic stelling is. 
blyk uit die volgende aanhaling 
van Neville Charmcrlain kort 
voor die tweede \Vercldoorlog: 
.,Ek sou graag u aandag wil bc
paal by een trcffende kenmerk 
van die Rykshandel. Van al dit• 
dominiums was Suid-Afrika die 
mees vooruitstrcwende. Wat 
was die uitwerking op ONS <die 
.,RYK" se) handel? V<'rrcwcg 
die grootste uitvoer na enige do
minium het na Suid-Afrika gc
gaan. Dit het vermeerdcr van 
£19 miljoen tot £37 miljoen, t>n 
in 1986 was Suid-Afrika indt>r
dand die beste klant wat ONS 
in die hele wt'reld gehn<l bet." 

SOOS KOEIE 

Wat gcnl. Smuts en ander 
Afrikunerleiers mccn groter vry
heid tc wces wat Eng<'land in 
.,grootmoedighcid'' geskenk het, 
en selfs groter is as die vryheid 
van die Boererepubliekc. soos dr. 
Malan dit gestcl het, is niks 
under-. nil' us dit> toepa.,sing van 
die impcriult> pion wat Jo'!eph 
Chambf'rluin in 1908 aangekon
dig het t>n wut s~ ..,eun Si jaar 
later b(•<oing as dit> groot plan 
wut dil" R~·k nadf'r ann mekaar 
gf'trt·k h.-t tcn hat«> ,·an Enge
land. Hit mop., Brittanje «>ko
nomit•,. .-n milittlr .. t«>rk maak, 
,·an hom 'n ,.wiirt>ldmoondheid" 
maak. 

BRITTA:X.JE SE OORLOG 

Daarom kan 'n Britse l\linister 
spog dat Suid-Afrika Brittanje 
se b<'ste klant is, en 'n Britse 
admiraal Taylor verklaar dat 
Brittunj(> 'n onbetaalbnre dank 
ann die .. groot imperialis" gcnl. 
Smuts verskuldig is wat ver- ' 
sekt•r het dat Suid-Afrika nic 
onsydig in di<' oorlog gcbly het 
nie. lliermN• word t>erlik l'rken 
dat die oorlog Engf'land Sf' oor
log was, t>n terselfdf'rtJd dat 
Suid-Afriku sy dt>e-1 b;rgedra bet 
jui<, rieur dit> toedot>n n•n gl'nl. 
Smuts wat tot impt>rialisme 

dige toesptaak t(' Klerksdorp opgeroep om die finale stryd ,.Ryk" bevoord(•cl, dan bcvoor
aan te bind teen volksverbrokkeling. As dr. !\[alan bou op dePI bulle cintlik Brittanjc en 
die veronderstelling dat O.B.-Iede in elk geval maar sal wanneer hullc meen dat hulle 
stem vir hul slagter, dan het dit nou tyd geword om aan die ,.Ryk" vcrdcdig, dnn ver· 
hom te demonstreer dat die Ossewabrandwag 'n selfstan- dedig hulle eintlilt Brittanje. 
dige faktor is met 'n wil \an sy eie, en dat by in staat is 1 Daaro"?- het 'n Australiese 
om sy lcde Yan 'n stembus wcg te bou waar daar \an partylcJCr verledc week hierdie 
hulle Yerwag word om ook vir die vemietiging ,·an hul ~oogr~;o gcbruil~: ,~UIITdTANJEd 

• h ~" I'm a<, n w.,re moon -
Bewegmg te stem. ht>id indiE'n hy ni(• gebruik maak 

Dit was 'n baic gewigtige besluit om te neem in die mn sy ononh,ikkl'ldt> bronne in 
aangesig van die sterk begeerte ''an ook die O.B.-lid om die Statt>hond nie," en word 
van die huidige bewind ontslae te raak; ook gewigtig in daar in die Engclsc pcrs op<>n-

\Vaarom het die .. Rykshandcl" bckeer i<, dt>u~ die skcnking van 
nic die .,Ryk" as gchecl bcvoor- .,grotf'~ ~·r~hNd". 
dee! nie? En waarom was Suid· l nomuuale status hf't dm. \f'r
Afrika nie die bestc klant van !it·kf'r dnt Brittanj!' di!' groot<>te 
die ,.Ryk" nie· of om mcer lo- \Oorkt>ur kry op t>konomif'se 
gies te wees, ~·aarom ,.a.., t•nige gebie•.• e~ die groot!>ltl' onder
an<l«>r hin d buite die Brihf' R~k <,teumng m hd ,·an oorlog. 

lik crken dnt Brittanje aileen 
die aangcsig van die cenheidsdrang van elke O.B.-lid wat nic mccr 'n wercldmoondhcid is 
ten spytc van klnppc en skoppe nog se: ,,Die Afrikaner wat nie, hoc wE' I hy mf't s;r Ryk nog 
my slaan, staan nader aan my as die ,·reemdeling wat my l'en van die drie Grotf'!il uitmaak. 
nie slaan nie." ;\laar die Kommandant-generaal het geweet Xie dit> "R~·k" i"' •n wt>re-ld
dat by kon staat maak op die gehoor~aamheid van al sy moondhl'ill wat lungs Ru..,land 
O.B.-Iede wat scwe jaar lank ten spyte van skindeneldtogte en Amerika "'Y plek innf'f'm nit>, 
wat historiese fi~ure a l vernietig bet, nog hul vertroue in maar BRITTAX.JE i!il dit op 
sy Ieiding behou het. ~troml ,·an MY r)·ktlom oor die 

nit> die beste klant ,an die Brlt- \\'at m('f'r bl'gt>er 'n moomlheid 
Sl' R:rk nie? Ef'nvoudig omdat n1n 'n kolonie'~ 

OORJ.OG V I<~RKJ,AAR 

Op Klerksdorp hct dr. Hans van Rensburg die oorlog 
aangese aan die mngtc van volksverbrokkeling. ,Ons sal 
stem vir 'n bondgcnoot, maar ons sal nie stem vir een 
wat in ons 'n vyand sicn nie. Ek vra elke O.B.-Iid om van 
nou af aileen vir daardie kandidate te stem wat hulle 
openlik disassosiecr van die beleid van diskriminasie teen 
mede-nasionaalgesindes," was die opdrag van die Komman
dant-generaal. 

Binne enkf'le dae het die ecrste vesting ,·an Yolks,·er
brokkeling ~e\al nieteenstaande die histeriese teenaamal \an 
die Trans\aalse mondstok ,·an die H.N.P. wat selfs met 
skorsing mn kandidate gedreig bet indien bulle hul van dr. 

\·an Ren~">burg sou laat ,intimideer". Rustenburg is 
'andag 'n Yestin~ van samewerking danksy die snelle 
uin·oering van die K.G. se opdrag aan die kant van 
O.B.·Iede daar. 

Selfs die hoofkwartier van verbrokkeling is tot op 
sy fondamente gcskud na die eerste bom op Klerksdorp. 
Dr. 1\lalan bet 'n Yerklaring oor die Ossewabrandwag uitge
reil< \marin hy aile spore ,·a~ diskriminasie probeer uitvee, 
al moet hy dit nou voor die <leur van mnr. Havenga uit
skud. Die feit bly nogtans staan dat dr. Malan die brawe 
besluit van De Aar, waar sonder vrees of oorweging besluit 
is dat ook ,kandidate wat dour die Party gesteun moet 
word" geen band met die O.B. mag he nie, nou probeer 
verloen. Dr. l\lalan is besig om te retireer van sy dapper 
stand(Htnt dat ,O.B.-Iede in elk geval sal gaan stem vir 
die II.N.P. en dat nede met hulle onnodig is." Hierdie 
teru~\·al CD wat nog \'Prder hopelik sal volg, SOU nie plaas• 
ge,·ind het a<; dr. Van Rensburg nie die ferme bouding op 
Klerksdorp ingeneem het nie. 

Die vestings van volksverbrokkeling is besig om te 
,·erkntmmel ,·oor die beslistheid van die Ossewabrandwag. 
Uit hierdie ruiue<; sal verr~·s die grotere Afrikanerdom -
mits elke O.B. sy Ieier volg en toon dat by 'n fakt~r is met 
'n eie wil. 

hele wtlrt•ld ,·ersprci. 

VOORBEELDE 

daar nie '>O 'n ding i" ..,oo.., dil' 
,.Britse Ryk" wat in <,y l"if' be
lang teenoor die re<> ''an dif' 
wt>reld staan nit>, maar 'n Brit
tanje wat 'n Ryk bcsit wat hom 
moet bevoordet>l, «>konomies en 
amlersins. Soos 'n man aante-

1 
ken watter van sy koeic . die 
meestc melk opgcbring hct, so I 

Trouens, toe Joseph Chamber- t<'ken Brittanje aan watter van 
lain in 1903 gcpraat hct van die die .,vrye" dominiums in sy kraal 
.. vennootsknp" met die groei- die bcste opbrcngs aan Landen 
ende kolonics ,.sondcr wie Sl' gelewer het. Daarom kan daar 
sterke . rt>gh•rhn~tdl" cn lojnle in Britse parlementc geprant 
hurt.- dll' lt~·k 1114' knn BEUOU word van die behoud" van In· 
\VOJtD ni(•," h(·t.hy ni<' in .. gcdag- dit' deur grote~ vryheid, <'n kan 
tc gehad . dn.t dtc .. RYK hom- , na Suid-Afrika ver\\'YS word as 
self mort. b~hou. nie, maar dat voorbeeld van hoe Londcn sy 
BIUT'J'.\1\iJF, dte Ryk moet I ,.Ryk" kan behou deur sielkun
lwhou. F:n !oe _Baldwin in 1936 dige metodes wat bcrekcn is om 

,.F:IL:\XD" 

In die woordc van Chur(\hil! 
~An die einde van verlede jaar: 

,.Ons mof't ons bt>ywer vir 
dh1 \'f'reniging ('II samf'snoe
ring vnn die Empire, wanr
sondt>r di(l veilight>id van bier
die EILAND niE' kan stand
bon nie, nog sy \'OOrspoe<l 
tc•rugl<cf'r." 
Hierdie woordc klink soos 'n 

eggo oor die kloof van 45 jaar 
g<'letle uit die mond van Joseph 
Chamberlain: .,Sonder wie se 
sterkc rcgterhande en lojale 
hart(' die Ryk nic kan behou 
word nie." En tog, tussen hier
dit> jar(l le ,..,t>lfrt>t.:ering", 
.,domlninle statu"" t>n die \Vet 
van \\'t>..,tmin..,ter wat \ 'ir die 

nadat htcrdu~ vennootskap die onderaeskikte volkcrc te oor
~ceds wc;kli~he.id geword het -: bluf met 

0

'n skyn van waardig
m sy plctdoot v1r grotcr vryhl'ld I heid en selfstandigheid en• eie dominium ... m) IJialf' van ,·r~·heid 
aan IndW. gcsc hl'l dat as dit belang. i .. ! 
nic gedoen word nie, ,.tJ Indii' I'> on., dan 'r3· ·~ Die prakhk 
blnnc twce geslagtc Jill! ver- o.il .,nee!" 
loor," het hy nie bcdoel dat die TRIO)IFKREET 
RYK as sodanig Indii' !!RI ver
loor nic. maar tlat BRITTA"X·JE 
Jodie .,ul \t>r loor - dit> men..,c 
wut uit.,Juitt>ml op dnartlie tyd
stip oor lndie Sf' lot mot><, bf'slis. 
En toe Churchill in 1946 aan die 
Britsc regering in Londen gese 
hct: .,Ons laat uit ons hande glip 
'n magtige en wonderlike ryk 
wat in IndW opg('bOu is dcur die 
opofferings van 200 jaar," bet by 
bail' uittlruklil< tlnnrmee te 
kenne gt•gcl' dat dit nie dif' 
Brit"'e R;\·k i"' wnt hif'rtli<' ,·er
lif's Iy nie, mnar Brittunjc wnt 
,·ir 200 jaur hom mt't Indie Sf' 
ondl"rwerping bt>moei het, en 
dut dit .,O"XS" - d.w.!il. die Brits«> 
reguing - is wat die mag het 
om te laat glip of tc bchou. 

GEEX 8EGGEXSKAP 

Hierdic beleid van sielkundige 
onderwerping was so gcslaagd 
dat Neville Chamberlain in 1937 
by die herdenking van sy vader 
se honderdste verjaardag T - die· 
selfde man wat in 1903 die ,.vt•n
nootskap" voorgestel het nadat 
hy die Boerercpublieke milit~r 
onderwerp het - die volgendc 
triomfkreet kon uitbasuin hct: 

,.Hoewel 'n gcslag verby is 
sedert sy aktiewe Icwc afgcslnit 
is, is ons vanaand hier vergader 
om ons vertroue uit te spredt 
in die geloof van Ryk<,t>l"nhcid 
en ons beslisth«>id om dit tt> 
hnndhaaf en <lit v«>rder na tP 
streef. Groot vcranderings het 
plaasgevind sedert my vader l;y 
Iandgenote beveel het om 
imperinal te dink en sy groat 

Die ,.RYK" as ~odanig het plan voorgele het om die R~·k 
dus geen seggenskap oor die 

1 
nader ann meknar te trE'k deur 

prysgee of behoud van 'n dccl middel van J{~·ksvoorkeur." 

Moet Met 
Vere Van 
Statebond 

Pronk 
,Brittnnj(\ is gE'doem as 'n 

wfort>ldmoomlhf'id indien by nie 
bf'tt'r gt•hruik mnak van ~ty ge
wt•ldigt• onontwikkelde hronne 
in die Stutt>bond nie," bet die 
ll•it•r vun die F«>de.ale Liberate 
I•nrty in Australie, verlede 
week \crklaar. 

,,Dit is noodsaaklik dat Brit
tunje "'Y be,·olking d\\arsdeur 
die Stutebond 'er..prei", bet by 
duuruan toege,oeg en veral mel
ding gemaak ,·an Suid-Afrika 
en .\ustrnlie. 
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Wie 
Se ~~f ~~·u ~v~~n ~~~~~~~~~~~~~j 

Verkoping Ten Bate 
Van Noodhulpfonds 

Vra 
(KERKPLEIN, PRETORIA) 

)lnr. Barry Grobbelaar, 
,Sweethom e", Vi-yburg, !Jayf: 1 

Dr. D. F. Malan hct nou ver
hoogde status gekry. Nooit hct 
ek gedink dat iemand op daar
die stadium nog so kan vorder 
om keurmeester te word nie. 

Dr. Malan 
Diktator 

'n Samewerking 
Mnr. .Joh. Penzborn, Pk. 

liroondal. Rustl.'nburg, skr~f: 

Dit spyt my om te hoor van 
l\fnr. P. C. Kruger, Blinkwuter, die ontcvredenheid en onrustig-

Laat ons nou sien wic dr. Pk. IStoffberg, skryf: hcid wnt onder die Afrikaner-

Te midde van die verkiesings
rumocr le daar nog nege van 
ons Kameradc in die Baviaans
poort-gevangenis, wat deur 'n 
party-bcwind om politicke redes 
aangchou word. Vir hul afhank
like:; moet gesorg word. 

Daarom is omstreeks 30 siele 
buitckant die gevangenis nog 
op die O.B.-Noodhulpfonds se 
sorg wat Icwensbt'nodigdhede, 
mediese dienstc, assuransies ens. 
betref, aangew<•sc. 

Vir ons gevonnisdc Kamcrade, 
steun die poging wat Gcbicd F 
aanwend tot stywing van die 
Noodhulpfonds! 

Malan goedkeur as goeie Afri- El< wil nic die saak nog sleg- party en O.B .-kiesers, oar die 
kaners: Dit moet iemand wees tcr mank as wat dit is nie. voorval in Brakpan, hcers. Ek 
wat tydens die rebellie in 1914 Maar dit moet darem vir elke vocl ook baie jammer daaroor. 
so .vlnnig as wat die trcin kon dcnkendc mens duidelik wecs 'n Kandidnnt, wat deur die kie
Joop uit Pretoria na Kapstad gc- dat die Malan-leiding ons ver- scrs van die Msionaalgesindes 
vlug hct om danr veilig onder dcr en vcrdcr die woestyn gaan aangcwys is, moet nie van bo 
die Union Jack te sit totdat al- inlei. teen gcdisluimincer word nie. 
Jcs weer veilig is; dit moet ie- As 'n man soos adv. Vorster :\-1aar adv. Vorl!tPr staan nou 
mand wees wat saam met die van Brakpan in dr. Malan se weer vir die nnsionaulgcsindes, 
Britse koning gei:et het, of die organisasie nie pas vir ons Jaat ons dus 'n dock gooi oor 
pcrsoon wat nan die speurdiens volksraad nic, wie anders as 'n wat gebeur het en sorg dat elke 
'n vcrklaring afgele het dat daar I Britse imperialis of Kommunis man en vrou sy stem uitbring en I Gebied F _hou 'n verkoping ten 
•n rooi Iorrie rondry met 'n uit- bly daar dan oor wat daar sal sorg dat ons 'n andt'r regering bate van d1e :-loodhulpfonds op 
saaitoestel wat na Duitsland pas? Ons het mos geeri vierde kry. die Pretoriase Kerkpll'in, op Sa-
uitsaai; dit moet iemand wees soort hier nie. (erdag, 15 l\Iei, vanaf 7 vm. tot 
wat vir genl. Smuts gevra het Dit is algemcen bekt'nd dat Afrikaners, ck doen 'n beroep 1 nm. Om 'n sukscs van die 
waarom vang hy dan nie hierdie dr. Malan gcd\lrcndc die oorlog op julie. Vera! ook ann die O.B.'s 
mense nie; of dit moet iemand groat hulp nan genl. Smuts ver- met julie goeic organisnsie; laat 
wees wat ,gebonnet" is en op Jeen het teen die O.B. en Nuwe ons wakker staan en al die na
sy sitvlak geregistreer is as ver- Orde. En nou met die \'Crkie- sionaalgesi~de kandidatc onder
ranier van sy mede-Afrikaner. sing begin hy alweer dadelik steun. Dis nou ons Jaastt' I1ans. 
Daarby kom ook nog die groot hulp aan Smuts tc vcrleen. As In 5 jaar, by die volgend<• vcr
skinderbek wat nou die ge- dr. Malan nou die reg het om kiesing, sal Jan Hofmpyr met 
leentheid het om £1000 te kry aan die Afrikanerparty voor te sy Engelse en Joodse immigran
as hy 'n ,skakel-bewys" vir sy skryf wie sy kandidate moet te-stemme ons Afrikant•rs onder
storietjit's kan bring. wees, wat bly daar dan oor van ploeg. Ek gril as ek daaraan 

die eie identiteit van die Afri- dink dat die Hofmeyrs, Basn<>rs, 
Slegte Afrikaner in dr. Ma- kanerparty? I Izaakowitchs, Khomanes, Gan-

Ian se ot> is diegt'ne wat tron- di's en Kie. oor ons J<indcrs :;al 
ke en kampe trotseer hct en wat Soos sake nou staan is die 1 regeer. Die laaste twee groepe I 
nie vir die galg bang was nie - Afrikanerparty ondergeskik nan sal dan gou die bobase Wl'es. 
diegene wat nie dr. Malan ,se dr. Malan en Malan is weer As ek my klomp vaalhaar klein
mense is nie". I ondergeskik aan genL Smuts _ kinders sicn, dan dink el{ met 

die Afrikanerparty verleen dus groot sorge nan bulle toekoms. 
Ek het gedink dat die H.N.P. hulp aan Malan en Malan ann My tyd is verby, maar ek vra 

by hierdie verkicsing 'n vereni- Smuts. Jong Suid-Afrika, docn julie 
gingsbeleid sal volg maar in plig. Sorg vir die toekoms van 
plaas daarvan is dit maar nog Verder beweer dr. 1\talan ge- julie en julie kinders deur nn-
die ou vyandigheijp trrnoor die durig dat hy •11 demokraat is sionaal te stem. 
O.B. en dat sy party 'n demokra

tiesc party is, maar bcwys hy 
Dr. Malan kan nie ecrs vir I dit met sy optrede? As -die 

sy eie party Ieiding gee nie, hoc publiek nou t:)ie eers ml'cr die 
wil hy nog die land regcer? n·g het om 'n kandidaat vol
Dit sal die einde van die O.B. gens cic keuse te nomineer nie, 
wees as ~1:alan aan bewind kom. wat bly daar dan van die demo-

krasie oor? 
Ons het almal gedink dat die 

ooreenkoms tussen dr. ~1alan :Ck dink dit is hoog tyd dat 
en mnr. Havenga tot seen sal die publiek meer kcnnis dra van 
~trek. Dit sal uitloop op die staatsvorms en ook van die 
vernietiging van die O.B._ Mnr., woord ,diktator' en ook van 
Havenga het ons reeds_ Uitgele- ,diktatuur'. Dr. Malan dikteer 
wer. Ek stap,. en_ bale. ander I van die ccn end na die ander 
saam met my, UJt die Afrikaner- en dan sc hy dat hy nie 'n 
party. diktator is nie en geen dikta

tuur wil he nic. 

Gaan Beslis 
Nie Stem 

1\lnr. \\'. S. Burger, Byst~ek, 
Brnnd\-Jt>i "kryf: 

Dlt is nil' m~ gewoonte om 
aan koerante tc skrywe nie, 

,Partyskappe 
Bring Ons 

Nerens' 
"Party-miste ondt>r my 

i\frikanenolk lei &teed'> tot 
n•rdere verbrokkeling \'an die 
Afr ikaner<lom", bet w)·l~ gent. 
,J, B. :\1.. Hertzog in 1933 ver
klaar. 

,,Die ,\frikanen ·olk sal onder 
die huitlige Ht~lsel van party
"knp nPrt'ns beland nie. Daar
om wil t>k deur middel \'an 
"amt',..mt>lting 'n paging aan
Wt>nd om weer~t'ns a ile Afri
kaners, en diegene wat ver
SONJbaar is, in een kamp tt' 
bring". 

<Vervolg van vorigl' koU 

agter hom aanloop? · In die ge
sig skop net ter wille van die 
partylose rcpublick en staats
idee'.' 

Nog Nege In 
Tronk 

onderneming te maak moet ons 
voldoende voorradc in hande 
kry soos: Ingelcgde vrugte, ln
gelegde groente, vars vrugte, 
tuisgemaakte Iekkernyc ens. As 
u kan help stuur u bydracs ann: 
P. W. Buys, Sanlamgebou 616 
Pretoria, voor of op 14 Mei. ' 

Ons Blad 
,.Rot~;vns", Eppingtu.in, skryf: 
Herhaalde male word daar by 

die lcde daarop aangedring om 
intekenare te werf vir ons blad, 
en die laaste treurige nuus nan 
ons - in 'n blaadjie van 4 blad
sye was dat dit met ons fi
nansieel nie goed gesteld is nie. 
Ek is 'n lid wat enigiets vir ons 
saak sal doen solank dit enig
sins moontlik is, maar daarby 
hct ck nog altyd baie swak ge
doen, om inlekenare vir ons 
blad te werf. Nog altyd het 
ek gewag daarvoor dat ons blad 
darem eers' 'n bietjie lywiger 
moet word, en nou die laaste 
nuus. Laat ons eers ons blad 
sterk maak. En nou wil ek die 
volgende voorstel doen. 

Ons doen 'n spesiale insame
ling, en same! 'n paar duisend 
pond in vir ons pers. Die lede 
wat glo in ons saak - seker 
alma! bcsef seker hoe dit ons 
saak benadeel as ons pers so 
swak bly en sal seker goed hy
dra. Dan nog dit. \Yaar dit 
moonUik is moet die blaaie na 
een lid toe gestuur word, wat 
so nan 20 ledc per week hul 
bind kan aClewer. So iemand 
sal sckcr kan gevind word. Hy 
vorder dan die twce pennies van 
elke blad in en betaal dit in by 
ders wat dit nan die drukkery 
die Veldkornet of iemand an
inbetaal. Ek het uitgevind dat 
dit maklikcr is om 2d. per week 
te betaal as 10/- per jaar. Maar 
laat ons eers ons blad sterk 
maak, dit is baie nodig en heel
temal moontlik. Met 'n grater 
O.B. sal ek na my vyand toe 
kan stap en dit nan hom ver
koop, maar met 4 bladsye sal 
ek maar sleg vaar. Ek hct as O.B. 'n eed geneem 

om my mede-Afrikaner nie te 
vcrraai nie, en ook nie aan die 
vyand uit te lewer nie. Ons is 
reeds oorgelewer om gekeur te 
word tcr wille van die ooreen
koms. In kort beteken dit: 
julie is nie goed genoeg nie, 
maar gocd genoeg om te stem. 
Ek se nee, waaragtig nie 'n 
stem vir een. van hulle nie! 

maar in die et'rste pick wil ek En dan mnr. Havenga. Wei, 
baie dankie se vir daardie vier hy het dit SCkl'r g'Oed bedoel, 
Afrikaners wat nou weer uit maar die Vorster-saak het o 
die Empir<' se tronk losgelaat weer duidelik getoon hoe swa 
is, en vir die krag wat hulle van die party-metode is. Mnr. Ha
Bo gekry hct vir hul daadwerk- venga het geswig ter wille van 

Die bl'langrike vraag is hoe like standvalltigheid om volks- 'n paar voi-'ls wat hy moontlik \Vie gaan hierin die voortou 
lank sal ons nog toelaat dat ons geskiedenis te maak wat sal in die vlug kan raakskiet. neem? Ek sal my dee! doen as-

Staatskuld 
1\fnr. Esterhui'>e, Pk. Amster

dam, oor Ermelo, skryf: 

Onlangs het die Verenigde 

Party hier 'n vergadcring gehou 

en die kandidaat, mnr. H. Prins

Ioo, 'n bewering gemaak dat die 

staat geen skuld het nie. U het 

onlangs in Die. O.B. geskryf hoe

vee! skuld die Unie het. Wat 

is nou die feite? 

(Volgens die jongste vcrslag 

van die Ouditeur-gencraal het 

die Unie 'n totale skuld van 

£783,000,000. · Die verslag is in 

die parlement ter tafel gele en 

kan van die Staatsdrukker be- ' 
stel word. - Red. O.B. l 

met woorde mislei word. So lank dien as inspirasic vir die nage- \Vat het die O.B. nou van ook my mede-ll'de hier om my. 
die mens<• nic weet wat ,dikta- slag wat kom. daardie hl'le gebaar van same- Sit die lamp onder die maat-
tt~ur" en '~at ,demok_r~s~e" is Ek kan enigsins met hulle werking gekry as die stywing J emmer en d'it ~Jy donker, daar
me, sal dte partypolJtJet . on.s voel omdat ck, nl was dit maar van die fondse van dnardie par- om laat ons d1e waarheid oor
nog altyd met woorde mrsle1. vir vecrtien d~tc danrdic verne- ty en moontlik 'n paar setels dra aan andersdenkendes deur 
· Kan die O.B.-leidi_ng nie 'n l dering moes ondergaan om saam I help verkry vir twce lamlendige l 'n ste~ker pers vir 'n sterkt'r 
plan beraam om dw gewone met kleurling-misdadiger· 1 partytjies? Bewegmg. 
publiek mecr op die hoogte te een tronk opgesluit te wo:d te~ X k 'I · 
bring met die staatsvorms nie, wille van m'-· cie gewecr wat ek I te- e_el,l e WJ d~aa~ l'vrt~cgtydJg 

I d . . , rw1 e van 1c m 1g mg van 
vera at mensc wat d1kteer me nie wou afgee om my c1·e blo •J my d 0 B • d' 

t. me e- . . s en om 1e stem-
meer, sander om vals te wees, en kamerade mee tc skict nl!:'. jacrs die moeite te spaar kon-
agter dcmokrasic kan skuil nie? ~aarby was di<• ontei~ning van stateer: onder die huidig~ om-

die gewere nog onwett1g. standighede gaan ek beslis nic 

Pl.UIMVEE 
Ole lleelf• FirmA em a PLUDlYU 
I:IE&M C'D "nd~.r P BODUKTJI: au 

se emu 18: 

Blad 
Agt 

! Ek wil ook hulde bring ftan stem nie - allermins vir icmand 
Oom N~s wat so daadw~rldi.k wat deur enige partykoukus ge- C. M. ELOFF EN KIE. 

Bly Nog optr~~ VI~ sy broers wat m d1e bind is. Want net daar word <E4ma.) Bpll 

moeJhkheid beland. hy blind gemaak vir reg en ge- MORE:IIAJUl <P .. IMu 1181) •--
Maar wat het ons groat par- rcgtigheid. 

Bladsye tyleiers aan hierdie sank ge
doen? Niks anders as uitlewcr 
en uitmaak me. 

Die dagbestuur vun VoorRiug Nou in verband met die ver-
bet besluit dat <lie grootte van kiesing. Nieteenstaande die vcr· 
Die O.B. voorlopig onveran- sock van ons kerkleiers is die 
derd sal bly - d.w.s. die ge- verkiesing net mooi tien dae na 
reelde agt blydsye - tot met Pinkstcr sodat die stcmjaery 
die volgende direksieverga - teen Pinkster net op sy ergste 
dering wanneer op die kwesfilie sal wees. 
~an boer drukkoste deeglik I Aan my mede-Afrikaners wil 
mgegaan sal word. ek net graag die volgende vrac 

stel: Gaan ons stem vir die 
Intussen word gehoop dat Smut.c;-party wat mede-volksge

soveel nuwe intekenare gewerf I note in kampe en tronke ge
snl word dat be!lnoeiing11 nie dwing het tcr wille van Brit
nodig sal wees nie. Indien tl\n;ie? En gaan ons stem vir die 
elke O.B.-Ieser nog een inteke- Mnlan-party wat sy mede-Afri
naar werf, sal ons blad eerder kaner in die gesig skop aR hy I 
groter kan word as kleiner. <Vcrvolg in volgende kol.) 

, 

BESKERM! 
INBRAAK-Assuronsie by-.-C ~ ~IT. ~£ • 

t'C'' ., Pea• x• 
S UID-AFRI KAANSE NASIONALE 

TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

Takke dwarsdeur dle Unle. 

-~ 

• 



BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 28 APRIL 1948 

TABIEF VIR GEKL&SSIFISEEBDE ADVEBTENSIES: H.N.P.-Leiding Het Vorster 
Geweier se .Havenga HulahoudeUke Kenntacewtnp: 

(Verlowtng, buwelll<, ceboorte, atertceva.l, In memoriam, gelul<wenelng, 

ens.) 1cl per woord; minimum 3/· per pla.einc. Voorultbetaalbaa.r. VIr 

berbalings 25 pat. atalac. 

Handelsadvert.,Miea: 
Eerate plaslng, 2d. per woord. VIr berbal!ngs 25 pst. atslac. 

Mnr. N.C. Havenga, Ieier van die Afrikanerparty, het verlede week te 
Ilobhouse erken dat daar ht-swaar gemaak is van die kant "·an dit- H.N.P.
leiding teen die kandidatuur van O.B.-lede en meer in hesonder te Brakpan 
waar die Ossewabrandwag ,die sterkste faktor" in die Afrikaanse 
gt-meenskap is. 

Intel<engeld op ,Die O.B." (nnl<)'ll wed<I.J.I<a): 10/· per jaar ot :S!· per 

6 maancle. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenalegeld en bestelllnga na Poabua 

28, Stellenboscb. en lntekenceld na l'oebiU Hll, Kaapstad. 

GEBOORTE 

PIENAAR. - Aan Ben en Marie 
(Grosskopf) 'n llefllngadogter op 21 
deser In die Booth· kraamlnrlgtlng. 
Alma! wei. 

HUWELIK 

l'C HOI." 'X-BRt"\\ 1:R.-Die huwe
lik word b ekend ~temaak van Nena, 
dogter va n d r. en m ev. H. J. Bruwer, 
Ma!meebury. met John. aeun van mnr: 
en mev. Jurgens Schoeman. Oudts
hoorn, In die :-I.G. Ktrk. Sulder-P.,..rl, 
op MaanJar.:, 3 Mel 194R, om 6.30 n.m. 
Adrea: Poebus 40, Malmesbury. 
Reaepste: Stad•aal, Paarl. 28 / 4/1 

DOODSBERIG 

:NF.I .. - Die O.B. van Aberdeen is 
dlep ~;~akok dtur die heeogaan va-t• 
veldkornet te N el. Die Jeuse van haar 
lewe was die van •n opregte O.B.: vir 
God, Yolk en Vaderland. VIr die O.B. 
het 'n p!taar geval, m11ar haar werk 
&al voortbeatan'l1. Haar raad en 
woordt was: staa·n pal. Die Atrikanerllli: 
breek weldrl\ aan. 28/4/lB 

J,t"'-f:B'i,A.'\0. - Vars ssad, stan
daard ~;ehalte. Doddervry. £9 per 
aak, 203 lb.. gelewer Oudtshoorn
IUM!It. K.M .B . - D . S. DU TOIT, 
P.K. Armoed, Di.strl.ll. Oudtsboom. 

14{4/ TK 

:t:R'l"E. - Goel\ ennents·gesertltl!ltt-rd. 
Oreenreaat goed skoongemaal< £6Jl0/· 
per aak. OngesertlfiSeerd £5 per aak, 
200 lbs., v.o.s. Oudtshoorn. - KAR
ROO Sl\cAD \'EBSPREI DEBS, Posbu8 
J07, Oudhhoorn. 7/4/8 

GOE\VER)IENTSOESEBTIFISEERDE 
Donker Detroit Beetsaad 5/-, Cha'11tenay 
Wortelsaad 7/6, Silver King Uteaaad 
8/6 per lb. Posvry. Vra pryslys van 
I'RE~Ht:Rs, P.K. Schoemanshoek 
Oudtshoom. 21/4/TK 

GBOENTES.'\AD. - Qoew~rm~nh·rr
IM'rilfl'Offrd. . Detroit en EglpUe•e Plat 
5/ · per lb. Cb&ntenay-Wortel 7/6 per 
lb. Posvry. Sl<ryf: K.-\RROO !-i.-\AD 

~ER.sPREIDERS, l'osbiU lt7, Oudt•· 
boom. 7/4 '8 

ROOSBOOllPIES, \\ I!IOGERDsTOK· 
KIEs, Ens. vtr 1948-plantt)·d. Skryt 
om gratis pryslya aan LA MOTTE· 
KWEKERY, P.K. LA MOTTE. 

18/2/TK 

GEMENG 

GBAFSTEENMAKEB..~. - VIr ge
waarborgde tevredenhelcl tree In ver· 
binding met die S.A. GRAF!;TEE.N 
EN liiONmiENTWERKE (ElEN!;.) 
BPK. van Voortrekkerwel 360, Malt· 
Janel. (Onder pereoonllk$ a&nclag v&o 
ona Best.-Direkteur, mnr. J&nnle 
Clllle). Teleton&-II-H20 en 11·02823. 

KLERE~I.\Kr.Us: L~~r die Kuna van 
Sny. Persoonllke en l'u kursusse kan 
gevolg word. Oetoetot• Jlatrone word 
ook vuorslen. Skryt om be•onderhede 
aan: Sn)tNkool, Bu• 1116, -.tellen!)o•cb. 

Z8/4/4 

Mnr. H avcnga hct gese dat dit 

0 d 
• s l'n harde stryd sal wees en elk· 

h I e hO 0 r Van ~~: s~e~~~~i!s noo;ig. e~l~i~~~~~ r r I buite te laat nic." Wat hom pcr-

mensc tc nomineer as Afrika
ncrparty-kandidatc en hy het 
hullc gcnomineer. Dit sou egter 
dwaas vun hom gewees het om 
t e staan daarop dat kandidate 
vir die Afrikanerparty genomi
neer word wat nie aanneemlik 
io; \ir sy bondgenote nie en b y 
ht>l hom n eergele by die weit>
ring om bulle te aanvaar a<; 
knndidate. Hy bet nan dr. 
l\Ialan gt>1oe dat hy nie berf'id 
was om ter wille daarvan d iP 
sumewerking te laat skipbrt>uk 
ly nit>. 

D • w h •d soonlik bctrcf washy nooit lid 

I e a a r e I van die O.B. nie en hy ondcr-
~l.,yf ~k _nie die Bewcging sc 
1deolog1e me, maar hy het altoos 

e Tc Stcllcnbosch, op 18 
Maart, verklaar dr. Van Rcns
burg dat dr. Malan die kandi
datuur van mnrc. Louis Bootha 
en John Vorster in Roodepoort 
en Brakpan ,gcveto" hct. 

e Op Maandag, 22 Maart, ont
ken dr. Malan die K.G. se be-
wcring en verklo.ar plcgtig dat 
hy hom .,gccn vetorcg toege
eien hct of dit toegepas het nic". 
Die O.B. hct hierop geantwoord 
dat dr. Malan blykbaar met die 
woord ,vctor<'g" spcel. 

e Op 23 Maart vcrklaar mnr. 
Ben Schocman, voorsitter van 
die advics-komitce wat dr. Malan 
tydcns die ondcrhandelings met 
mnr. Hav<'nga bygestaan het, 
dat mnr. Havcnga ,onderneem 
het" om gccn O.B.-lede as kan
didate te stel nie en wei op 
grond van die ,voor die hand 
liggende .. rede: .,Hoe kan ver
wag word dat 'n demokratiese 
Party 'n kandidaat moet steun 
wo.t die gesagstaatbeginsel hul
dig en die vernietiging van par
tye voorstaan ?" 

e Op 14 April herhaal Die 
Burger die ontkenning dat ,dr. 
Malan hom 'n vetoreg toegeeien 
het of dit uitgeoefen het". Op 
dieselfde dag verklaar Die 
Volksblad (H.N.P.-orgaan in 
Bloemfontein) dat dr. Malan 
,ons verseker" het .,dat hy geen 
vctorcg uitgehou het of ooit 
gebruik bet <nie)". 

e Op 15 April kondig Die 
Transvaler (H.~.P.-orgaan) na
mcns die dagbestuur van die 
H.N.P. aan dat ,die organisa
sie van die H..'i.P. in Brakpan 
NIE aan die verkiesing (sal) 
kan deelneem nie", omdat adv. 
Vorster die opposisie kandidaat 
daar is. • 

e Op 21 April verklaar mnr. 
N. C. Havenga te Hobhouse dat 
.J,ede van die O.B. wat die 
l!'l'ondwet van die Afrikancrpar
ty onderskryf, as kandidate nie 

van llie feit dat die H.N.P.-or- b<'scf dat die O.B.'s net sulke 
ganisasie in Brakpan buite stem- goeie Afrikaners is. Daarom is 
ming bly, kom dr. Malan nog en hulle van die begin af nie vcr
ontken dat hy bcswaar teen sloot n ic, maar in die party vcr
die kandidatuur van O.B.-lede wclkom. 

ONTKEN 

in die Afrikancrparty gemaak Da~r was egte_r dicpga~nde 
het! Hy ontken selrs dat sy I vcrsk11le met d1e Herc~tgdc 
kongres enige under kandidaat Party en hoewel hy alles m sy 
bebalwe sy eie in gedagte gehad vcrmoe gedoen hc_l om di_c brcuk 
het toe besluit is dat ,,kandi- t: heel, kon hy m~ daarm s~ang Hy ontken besli~;, heJ: mnr. 
date wat d t>ur die Party onder- me. Kragtens d1c !lcrcmg~c Havenga voorts ges~, dat h.) 
steun word" nie lid , ·an die I P~rty s~ kongresbcsiUitc hct ?•c v.-runtwoordelik is vir enige 
O.B. mag wee., nie! En dit ten lc:ers me hullc wcg oop geSI(!n mot>ilikhelle. Soos die posisie 
spyte Yan ad,·. c. R. Swart, \'ry- o~ bulle !cdc ~c vra _om tc stem ~;taan, is Ossewabrandwaglt>dt> 
staatse leit>r van die H.N.P., se v1r lede van d1c Afrikancrparty I wat ook die Afrikan<'rparty
toespraak voor "Y kong rt>s wat wat ook l~de :van die Ossewa- k onstitusie ondertt>~en ht>t,. nle 
lui: brand wag IS me. aam ·aarbaar deur d•e Heremgdt> 

\Vat Brakpan betrcf, daar is Party as kandidate nie, en 
'n stcrk Afrikaanssprckcndc ge- gevolglik bet h.) ann dr. :'\la lan 
meenskap en albci partyc, is laat weet dat hy op Brakpan 
hom te vcrstao.n gegcc, was nie nie 'n kandidaat sal stcl nie. 

,Die Na!lionale Party sal 
nie stem vir 'n kandidaat wat 
'n voorstander vun 'n party
Jo,.,<l of gt><;agstant is nie." (Die 
Volksbla<l 22 Oktober 1947). 
Maar dr. D. F. Malan ontken 

dit allcs! Hy diskrimincer nic, 
dis H avenga! 

te sterk gcorganisccr nie, maar 
dif' !'Jterkste faktor duar is die 
Ossewabrandwag. Wat die so
genaamdc veto-reg bctref: Hy 
het die reg gchad om daardic 

DR. MALAN SKUlL 
NOG 

AGTER ~,VETOREG" 
Na. a.anleiding van die verklaring van mnr. Havenga 

het dr. ~lalan 'n verklaring aan die l)Crs uitgereik waarin hy 
verantwoordelikheid vir die diskriminasie teen O.B.-Iede 
as kandidate ontken deur weereens agter die woord ,veto
reg" weg te kruip. Hy verklaar da.t die beswaar teen O.B.
lede se toelating binne die H.N.P. berus op die party se 
venverping van die ,Nasionaal-sosialisme". 

Die Hcrcnigdc Party kon dit 
ook nie doen nic en nou is die 
oplossing gevind wat hy oor
spronklik aan die- hand gcdocn 
hct, dat mnr. John Vorstcr 
staan as onafhanklike Afrika
nerparty-kandidaat met die 
steun van die plaaslikc Hcrcnig
de Party-lcdc. Daar is die 
moeilikhcde dus opgelos, maar 
die kwaad is gcdaan in andcr 
kiesafdclings. 

O'EPLEIT 

,Ek ht>t van die begin af 
geplt>it met dr. :.\IuJan dat dit 
wen<ilik i<; dat al daardie ver
~killt> tu'osen aile na'>ionaaJ,·oe
lt>ndt> grOt>pe 'ir goed uit die weg 
gt>ruim word. I..aat ons tog nou 
maar die groot '1-"rede maak, bet 
t>k in my brief nan hom 
A'N!kryf," het mnr. Havenga 
bt>sluit. 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS vir die H.N.P. aanneemlik (was) 

Besprekings oor die kandi
daatstelling van O.B.-lcdc dcur 
die Afrikanerparty .,hct reeds 
vroeg plaasgcvind". .,Dit was 
vanselfsprekend omdat in die lig 
van die verlede 'n kandidaat wat 
nog die Nasionaal-sosialh;mc 
aanhang, mccr teenstand sou 
uitlok as 'n andcr. Ons wou 
setels wen, nie vcrloor nie", lui 
die verklaring. 

,.,·etoreg" nie, maar 'n blote 
wt>it>ring om te stem, wat in 
die praktyk wei op 'n veto neer
kom en beteken dat mnr. Ha
,·enga of 'n ander kandidaat 
moet stel of geen kandidaat stel 
nie, soos trouens nou in Bmk
pan g ebeur bet. - Red.). 

Toe die benoemings gekom 
hct, hct mnr. Havcnga gese, en 
di<' prakticse moeilikhede begin 
opduik, bet by gewaarsku dat 
dit bett>r sou wees om 'n grootse 
gt>baar te mauk deur 'n O.B.
Iid aan die Rand toe te laat 
a'! k a ndida:tt en sodoende die 
geesdriftige ste un Yan die 
B t>weging te Yerkry. Spreker is 
dus nie verantwoordelik ' 'ir <lit> 
moeilikbede nie. 

--- nie" omdat ,hut lt>iers nie bul 
ALLERLEI - Waterapoel-rloolatel-

1 
weg oopsien om bul lt>de te vra 

eels, vloertefla en gepolltoerde tu· 
rauo-kombulaopwa~tatela en artlkela om te stem vir kamlidate , ·an 
easenaleel vir ~;erler. hlglene en net- die Afrikanerparh· wat ook Jede 
beld. VoUe bee<>nderbede el<rywe :- • 
VAN'S CONCRETE PBODUUI'S van die Qso;ewabrandwag is nie", .,Reeds op 16 Augustus van 

verlede jaar hct mnr. Havenga 
mi 'n bespreking onderneem om 
geen O.B.-Iid as kandidaat in 
'n Afrikanerpartysctel te benoem 
nie. H y het dit onder meer 
ook gcdocn op grond van die 
feit dat die O.B. self sy !cdc 
belet het om kandidaat by 'n 
volksraadsvcrkicsing tc wees 
(wat onjuis is. Slcgs van offi
siere is verwag om hul rang 
nccr tc Hi ten cinde hul man
skappe ongebondc te laat. -
Red.). 

Dit Moet Nou 
:~IS.> Bl'K., Carletruot rs;Ji

2
fi.;:_ en wei op grond van sekere kon-

gresbesluite (wat o.a. deur dr. Geglo Word! 
Mnr. Havenga het 'n bcrocp 

op O.B.-lede gedoen om die oor
eenkoms na te kom ten spytc 
van die ,veronrcgting". As 
bulle nic kans sien om dit tc 
doen nic, moet hulle Hewer uit 
die party bedank, sodat dit 
nooit van hom of die A.P. gt"'le 
kan word dat by sy woord 
gebreek bet nie. 

MEUBELS 

MEUBELS. - Beter meubela teen 
bllllker pryee. Babawaentjles, stoot· 
l<arretJiee, drlewlele, ltnoleums, tapyte 
ena. ook altycl In voorraa.d. Geen 
Katalojt\le. Meld waa.rln u belangstel. 
- VISSER-MEVBELS, L&ngatraat 291, 
Kaapatad. 3/12/11. 

RADIO 

WUW E.'lf WUW, die Beroemde 
Badlo·lngenleura, Staaleweg, PAROW, 
verkoop en berate! Radio's en Elektrlese 
Toeetelle. Geregiatr.,erde Elektrlalteita· 
aannemera. Foon 8-843:'>. 

SOUT TE KOOP 

BOEKE-PAKKET. - Nege aalrke Wit 
vee- en 100 lb. tyn bottersout £2·10·0. 
Nege eakl<e aneeuwtt en 100 lb. tyn 
botteraout .£2·13·6. Vry gelaal eout· 
werke. Beste!: KOMDTE. MEV. MAR· 
TIE VENTER, P/a. No. 4, Arbelcleloon, 
BLOJi:MFONTEIN. 21/5/TK 

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

2f/3/TK 

BESIGIIEID TE KOOP 

Kruldenlers- en klerulewloktl In 
O.V.S. goudveld·dorp. Dotn dadelik 
aansoek: Foon 40, POSBt.:S 43, 
HENNEJ)o')JAN. 28/413 

l\lalan persoonlik op De Aar 
ingedien is. - Red.> 

AL:\USKI E 

Ten spytc van hierdie verkla
ring van mnr. Havcnga, wat uit
druklik bcvcstig dat dr. Van 
Rensburg reg was, en ten spyte 

TE KOOP AANGEBIED 

Enl~:e ho<'veelheld dag-oud kulken.s 
dadellk verkrygbaar. Au.strslorps 
£7. Legborna en Krula teen £6 per 100. .,Die uitl>ltakcling van lwee 

Dr. Malan volhard nog steeds 
in sy ontkcnning dat hy teen 
O.B.-ledc in die Afrikancrparty 
gediskrimineer hct! Selfs nadat 
mnr. Haven,ga in die opt>nbaar 
n:rklaar bet dat die H .N.P.
Jeiers nie .,bul weg oopgesien 
bet om bul lede te ,·ra om te 
stem vir kandidate , ·an die Afri
kanerp:trty wat ook lede ,·an die 
O.B. is nie"! 

K.B.A. of K .!lf.B. Waarborg sterk 
ku!kena. O.B.-lcdc as moontlikc kandi- Verbcel jou: Van O.B.-lede 

Kulktns word gebroet van henne wat date het vansclf op die voor- word vcrwag om tc glo dat nie 
uill;eao<'k Ia *ur eienaaor wat alreeds 
t"·tnUJI jaar ondervinding en •n groot I gaande gcvolg. .,Die bewering dr. Malan nie, maar mnr. Ha-
aukeea van hoenderboerdery gemaak dat ck vir m If • t g t d" 0 B d" k · · het. _ 11• B. :\IAL.\.:S, ,Weltevrede yse n ve ore venga ccn IC • • IS rtmi-
Piulmveeplaae," P.K. Kerstronteln, voorbehou hct of dit uitgeoefen nccr! 1\lnr. llaveng:L wie se 
P .\1\RL. Foon 6203. H / 4/ TK hct, is daarom ook onjuis." AI- ~ kongres OI>t>nlik 'n mosie van 

I'ATt\T~o;. - Lekl<er vars patata teen dus dr. Malan. dank nan <lit> Ossewabrandwag 
12/6 per sak. Gelewer my eylyn. (Nicmand het at l"k og h t · d te K.M.B. Asook weeklikse afsendlng~. - n uur 1 n aangt>nt>t>m f' "r sy on ers u-
1'. J. GERBER, Hoekwtl, Georc"· bcwecr - en allermins mnr. Ha- ning! Hy sou gediskrimineer 

28/4/TK vcngo., soos tcwcns uit sy ver- bet! 
_ _ ________ ....:...___ klaring blyk - dat dr. Malan 'n 

Moet Leer 
Ook Verbrits 

D ie regering is bcsig om sleu
telposisies in die Suid-Afrikaan
se Verdedt'gingsmag en Lugmag 
met Britsc immigro.ntc te vul. 
Die twcedc grocp van hierdie 
manne wat ingcvocr word om 
die Britse gees ook in hierdie 
ondcrdecl van die land te bc-

A.V .B.O.B. 
Lykbesorgers, Grafsteenmakers, 

Begrafnisversekeraars 

Bloemfontein - Pretoria 
1M Takke 

.,vctorcg" voorbehou of so 'n 
,reg" uitgeoefen het nie. Al wat 
gcsc word is dat dr. Malan nie 
O.B.-lede wou toelaat as kandi
<late nie dcur o.a. aan mnr. Ha
vcnga te se dat by nie vir sy 
mense kan se om vir bulle tc 
stem nie. Dit is natuurlik geen 

lfaar dr. l\lalan, wie se kon- stendig, het vcrlcdc week met 
gres di'lkriminasiebesluite teen die Winchester Castle in Kaap
die O.B. aangeneem bet, en wat stad aangekom. Hullc is sewe 
nou moet probeer belluie dat in gctal en sal dicns in die lug
sommige van sy besluite nie I mag aanvaar. Die Vorige groep, 
wt>rklik so be<loel was as wat wat uit 25 bestaan het, het 'n 
dit daar swart op wit sta:tn nie, paar wekc gclede aangekom. Al
di6 het nie gediskrimineer nie! tesaam word 400 verwag. 
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Brief Aon My Portyvriend r·~':'H .. h~U.O t<.++_o¢<:+~! .. !-+H-+~H-:. ..... :+:+.c+: .. :+h, 

SNAAKSE BEWONER VAN ! Os.sewabran~wag Se 1 
i T1ende VerJaardag ~= 

LEKKENDE SOOIHUIS i.:, t ! Die Stafhoof van die Boerejeug, skryf: £ 'N 
.t! Op 8 Augustus is die Ossewabrandwag tien jaar • • 

Geagte Volksgenoot, omdat Vorst~r glo aan die O.B.- partystelsel nie. Dit is soos twee •i• oud. Om hierdie heuglike gebeurtenis te herdenk is :i; 
Elr merk dat jy met ontstelte- ideologic van 'n partylose staat. broers wat verskil oor watte r ::: dit die voorneme om spesiale Verjaardagse(Hs te laat + 

nis vervul is oor die jammerlike Verstaan nou goed: Dr. Malan huis hulle in moet woon. Die + druk en aan Iede beskikbaar te stel. :t 
wending wat die politick op die het gese, en hy het dit verlede een (dr. Malan) se hy glo aan ::: Die ontwerp van die seels moet egter ook 'n +} 
oomblik geneem het. Ek stem week in die Paarl herhaal, dat 'n sooihuis, die ander (die O.B.) :I: voortbrengsel van die Ossewabrandwag wees en daar- :i: 
met jou saam dat dit 'n onge- die verltiesing nie oor 'n repu- se hy glo nie 'n sooihuis kan .f. · 1 d 't , t k t' · y 
lukkige toestand is, en daarby bliek gaan nie, d.w.s. nie oor 'n swaar reens keer nie, mens moct :i: om ·nom ons e e Ul om aan n on werp- ompe ISle I 
baie ve rnederend vir ons volk staatsvorm nie, maar bloot oor liewer 'n baksteenhuis bou. Nou +f- deel te neem. Aan die pryswenners loof ons 'n ~t 
wat dan blykbaar nie eens in ,blanke vool'tbestaan.'' Daarom word die sooihuis-broer kwaad, y bedrag van drie ghienies uit terwyl aan die insendcr ::. 
krisistye kan saamstaan nie. kon dr. Malan dan ook aan kol. en jaag die ander een by die £ van die tweede beste ontwerp £1-11-6 betaal sal word. •!• 
Dlt spreek vanself dat dit dan Stallard die versekering gee dat deur van die sooihuis uit. Die :f. Die ontwerp moet (1) 6;} dm. lank en 5 dm. breed :t 
ook vir die H.N.P. 'n harde slag hy sy kandidate sal steun in uitgeja!igde broer se nou vir die + en in een (swart) of twee (swart en rooi) kleure op ~t 
is, want die Engelse, wie se kiesafdelings waar die H.N.P. ander een dat aangesien dit van- ::: 'n wit agt ergron d geteken wees; (2) tiperend wees ::. 
s temme dr. Malan so graag wil geen kandidaat stel nie. Dus, selfsprekend is dat daar nie nou j• van die geskiedenis en voorwaartse beweging van j• 
wen, sal nou redeneer: ,Maar waa"I' dit kol. Sallard se kandi- onmiddellik 'n baksteenhuis ge- ;f die Ossewabrandwag oor die a.fgelope 10 jaar; (3) die ·~ 
as dr. Malan nie eens met '>Y date l'aak, gaan d ie verkiesing bou kan word nie, hy nog heel- ~ y 
eie mense in vrede kan lewe nte, nie oor die staatsvorm n ie, maar temal bereid is om binne die ·~ volgende woorde insluit: Die Ossewabr an dwag, T ien- ::; 
hoe kan ek verwag dat hy met oor blank Suid-Afrika. Waar sooihuis te woon en dit te help 1• d e (of l Ode) verjaardag, 1938-1948 (indien verkies f 
die Engelssprekende in vrede di,t adv. Vorster raak, gaan die versorg tot tyd en wyl die bak- t mag die leuse ook ingevoeg word) . Die skets moet ~. 
sal !ewe ? Dr. Malan is blyk- verkiesing, volgens dr. 1'\.lalan steenhuis gebou is. Maar die y duidelik genoeg wees om tot on geveer 1 vk. duim f: 
baar 'n Ieier wat nie in staat se hoofbestuur, nie ool' blank sooihuis-broer wil nie die deur :;: v er k lein te word. ~T 
is om te versamel nie, maar net Suid-Afrika nie, maar wei oor oopmaak voordat die ander een j• Mededingers mag meer as een ontwerp instuur. : 
te verdeel. Daarom staan elt 'n staatsvorm, en weier by steun eers afstand doen van sy oor- f Alle ontwerpe wat ontvang word en die gebruiksregte ~ 
maar liewer by my ou beproefde op grond daarvan. tuiging dat 'n baksteenhuis beter •1• daarvan sal die eiendom van die O.B. word en bly. ~ 
Veldmaarskalk wat in die oor- as 'n sooihuis is nie. En toe ~~ 
log en nou weer in die verkie- kom die reen! Dit het nie lank ~ Die beslissings van die beoordelaars sal finaal wees. ' 
sing getoon het dat hy met alma! AANLOKLIKE VOORBEELD gereen nie of die dak van die Al~e on~werpe moet Die J eugstafhoof , Posbus 1059, ~ 
saamwerk vir een gemeenskap- r sooihuis begin lek. Die sooihuis- • Pretoria , hle later as 19 !.\lei 1948 bereik nie. Moet I 
like doel." Nou spreek dit immers van- broer word toe benoud en hy £ nie u naam en adres vergeet nie! : 

self dat waar die H .N.P.-leiding skreeu deur die venster vir die t · 
......... :++.++.:+: ... ••• • •• -* ·. HET TOEGEH.NYP self die voorbeeld stel dat by ander een om gou te gaan brak ....... ~.+~++{-+' ... ~++{ .. H++.~Ht++.~Ht++.~« ... "++".~+{......,. ... o{ ... •~+++>¢~ 

Jy vra vir my waarom kan 
dr. Van Rensburg nie maar die 
oe toeknyp en dr. Malan steun 
ten spyte van laasgenoemde se 
vyandskap nie? Die stryd 
gaan tog immers oor ,die volk 
se voortbestaan ?" 

Laat ons nugter wees, my 
vriend, en die saak so onpar
tydig as moontlik benader. · In 
die eerste plaas moet ek jou 
daarop wys dat dr. Van Reus
burg we! die oe toegeknyp het 
toe hy op die Paarl gese het 
dat wat die O.B. betref, hy die 
stryd as afgehandel beskou en 
met hierdie verkiesing net een 
vyand sien, en die is in die 
Unie-gebou - nie in die H.N.P. 
of die O.B. nie. Hy het gese dat 
deelname aan die verkiesing 
vir die O.B. moontlik gemaak 
is deur die optrede van mnr. 
Havenga wat O.B.-lede sonder 
enige voorbehoud aanvaar as 
strydgenote. 

WEIER STEUN 

Maar wat gebeur toe? Ek 
wil nie vir jou se dr. Malan 
het O.B.-lede binne die A.P. ,ge
veto" nie, want daar is 'n haar
klowery oor die woord ,veto" 
aan die gang, en buitendien is 
ontkennings en beskuldig ings 
oor hiel'die kwessie l'eeds verou
derd. Die feit is dat die 
H.N.P.-leiding - en as h oof
Icier dl'a dr. 1\olalan verantwoor
delikheid daarvoor - aangekon
dig bet dat by nie sy organisa
aie se steun aan adv. John Vor
ster in Brakpan sal gee nie, 

KOL. LAAS 
OORLEDE 

Lt. kol. J. C. C. Laas, die heel 
eerste kommandant-generaal 
van die Ossewabrandwag, is 
verlede week op sy plaas naby 
Bloemfontein oorlede. Sy be
grafnis het Woensdag plaasge
vind in Bloemfontein. 

Kol. Laas was voorheen offi
sier in bevel van die Regiment 
Generaal de Wet. Nadat hy 
hom van die O.B. onttrek het, 
bet hy hom op boerdery toegele. 

Die ywer wat deur kol. Laas 
in die stigtingstyd van die Os
sewabrandwag geopenbaar is 
toe hy inderdaad groot offers 
gebring het vir die ideale van 
sy volk, sal altyd in dankbare 
herinnering binne die Ossewa
brandwag gehou word. 

amptelik buite stemming bly in haal om op die dak te sit sodat 
'n kiesafdeling waar 'n nasio- dit Iran ophou lek. 
naalgesinde teen 'n Smutskan
d idaat staan, by geen O.B. kan 
kwalik neem wat in een van die 
ander kiesafdelings buite stem
ming bly waar 'n H .N.P. teen 
'n Smutskandidaat staan nie. 
Die O.B., wat nie eens glo aan 
'parlementere gedoentes n ie, kan 
tog nie g roter hartstog vir die 
verkiesing openbaar as dr. ~[alan 
se hoofbestuur wat pal'lementere 
verkiesings verheerlik as ,laaste 
kanse" n ie. · 

In plaas van iets te doen 
om die O.B.'s, wat normaal
weg weinig belangstel in par
tyverkiesings, aan te moedig 
om te gaan deelneem aan iets 
waaraan hulle nie glo nie, kom 
dr. Malan nog boonop en stel 
aan hullc die voorbeeld dat 
mens we! buite stemming kan 
bly waar 'n kandidaat nie na 
jou sin is nie! 

GLO SELF NIE 

Maar vir die O.B. is dit mecr 
as 'n aanloklike voorbeeld. Ons 

WAT DINK JY? 

Nou, in die eerste plaas, wat 
dink jy van so 'n man wat sy 
broer vra om te gaan brak haal 
vir sy huis wat lek, maar wat 
nog steeds weier om die deur 
vir hom oop te maak? E k her
baa!: wat dink jy van so 'n 
man ? Dink jy nie iemand met 
selfrespek sal, as by <lan nie die 
deur wil oopmaak nie, dan ten 
minste n ie Yan sy broer verwag 
om te gaan brak haal vir 'n buis 
waarin by nie toegelaat word 
nie? 

Ten t weede: Wat sou jou ant
woord gewees bet as dit jy was 
wat aan 'n baksteenhuis glo, as 
<lit jy was vir wie die deur van 
die Iekkende sooibuis toegebou 
word en wat nou deur d ie ven
ster aangese word om te gaan 
brak baal vir die sooibuis se 
dak? Ek berhaal: Wat sou jy 
gedoen bet? 

,F~IILIE VERDRINK" 

Maar nog meer van hierdie 
eienaardige sooihuis-broer : Ver
onderstel dat die broer daarbuite 

sien ool< daarin die feit dat dr. 
Malan self nie glo dat d it blank 
Suid-Afrika se , laaste k ans" is 
n ie. Want indien by dit self 
glo, maak by hom mos skuldig 
aan volksmoord wanneer by met 
b iel'die aaklige werklikheid voor tog met 'n emmer brak aange
hom, in Brakpan buite stemming loop kom omdat sy broer vir 
bly bloot omdat die nasionale hom se . sy familie is besig om 
kandidaat 'n sekere staatsvorm t: verdrmk. S~dra hy e~ter ~et 
vir die blanke beskawing voor- die bra.k op .d1~ dak w11_ khm, 
staan _ iets wat by in elk geval slaan d1e soOJhUJs-b~oer d1e le:r 
nie kan toepas as by saam met onder sy voete ~It met dle 
dr. 1.\>lalan verkies word tot ,red-~ woorde: ,Ek lta;"l JOU me v~r
ding" van die , blanke beska- trout ~p .m; .huls se tda~ me, 
wing" nie, eenvou<lig omdat nie wa~ ~y IS n man wa me aan 
by nie, maar dr. 'l\Ialan in daar- soOJhUlSe glo nie!" 
die geval sal regeer. 

Ons neem egter aan dat dr. 
Malan wel nie so wreed teenoor 
sy volk en die ,blanke beska
wing" is om hom te laat onder
gaan terwille van een O.B.-ge
sinde kandidaat nie. Ons neem 
dus aan dat die ,blanke beska
wing" nie deur die verkiesing 
gered kan word nie, en dat dr. 
l\lalan dit weet. Daarom moet 
niemand nou vir my kom se ek 
moet oe toeknyp terwille van 
,blank Suid-Afrika" n ie. E k en 
d r. 1\olalan glo d it eenvoudig nie! 

DIE SOOIHUISIE 

Maar vOQrdat ek nou oor an
der dinge gesels, wil ek eers vir 
jou 'n beeldjie skilder van wat 
die eintlike posisie nou is. Die 
O.B. glo aan 'n partylose staat 
en .nie aan 'n par tystaat nie. Hy 
se mens kan nie die groot vraag
stukke cplos deur middel van die 

Kyk my vriend, wat ek hierbo 
geskryf het, het wcrklik gebeur: 
Dr. Malan het O.B.-lede uitge
skop omdat hulle vir 'n beter 
stelsel ywer. Maar toe dit begin 
reen (huidige vraagstukke) het 
hy die uitgeskopte O.B.-lede 
aangese om vir hom te stem, 
maar sonder gelykwaar<lige deel
name aan die verkiesing. Selfs 
toe adv. Vorster deur mi<ldel 
van d ie Afrikanerparty van 
BUITE probeer bet om 'n gat 
in d ie lekkende dak van die 
par tystaat te probeer toestop, 
b et dr. Malan d ie leer (sy kan
d idatuur) onder sy voete uit
geslaan. Hy mag Brakpan nie 
vil' die Afrikanerdom wen nie. 
Dan kan Brakpan maar Hewer 
as 'n lekkende gat bo die k op 
van die Afrikanerdom oop bly ! 
So se dr. 1\lalan. 

Daarom berbaal ek: Wat dink 
jy van so 'n man? 

PARTYE EIS Wat 
VERDEELDHEID Druk' 

'n , Bietjie 
Kan Do en 

Die parlementere partystelsel 
is GEGROI\'D op tlie beginsel 
van verdeeld.heid: dit EIS dat 
<laar m instens twee par tye moet 
wees - 'n regerings- en opposi
sieparty. Dit eis dus 'n gebal
veerde volk, 'n VERDEELDE 
VOLK. Daarom is VOLKSEEN-
HElD binne hierdie stelsel ON-
~IOONTLIK. Die afgelope weke 
bet d it weer bewys. 

Twee jaar gelede bet die 
aartskommunis, Andl'ei Vishin
sky, verklaar <lat , net met 'n 
bietjie druk" op die regte plek 
in Roemenie, die Kommuniste 
maklik 90 persent van die 
stemme op bulle kan verenig. 

Aan die begin van die maand 
is die volk van Roemenie stem
bus toe en met ,die bietjie 
druk" b et die Kommuniste 92 
persent van die stemme gekry. 

,VERI{IESING GAAN 
NIE OOR REPUBLIEK' 

In sy verkiesingsmanifes waar
in dr. D. F. Malan sy party se 
beleid verlede week op die Paarl 
uiteen gesit het, stel hy as 
eerste punt dat die aanstaande 
verkiesing nie oor 'n republiek 
gaan nic. 

Volgens Die Burger van 21 
A'pril 1948 lui die manifes as 
volg: ,Met die oog op die mis
Ieidende en onware bewerings 
waartoe die vyandige party-pro
paganda gedurig sy toevlug 
neem, is allereers sekere ver
duidelikings en versekerings 
noodsaaklik. 

,Die eerste vel'sekering is dat, 
so ver dit ons betref, die ko
mende verkiesingstryd, nie sal, 
en ook nie kan, gevoer word oor 
die strewe na of die stigting 

Staat Sal 
Dalk Pryse 

Verlaag 
Indien die handel en nywer

heid nie vrywillig hul bydrae 
wil !ewer om die heersende hoe 
lewenskoste omlaag te dwing 
nie, sal hul winsgrense bes
mQPntlik van owerheidswee in
gekort word, het die pryskon
troleur, mnr. H. V. Ashpole, ver
lede week in Kaapstad op die 
kongres van die Afrikaanse 
Handelsinstituut verklaar. 

Die kongres bet 'n vrugbare 
sitting van twee dae in die Hof
meyrsaal gehou en afgevaardig
des oor die lengte en breedte 
van die Unie was teenwoordig. 

Verskeie verhandelings is 
deur gesaghebbendes gelewer. 

van 'n republiek in Suid-Afrika 
nie". En dan verder: ,Ons stand
punt in verband biermee sover 
as dit h ierdie verkiesing aan
gaan, is daarom geen verkie
singstaktick nie, maar 'n saak 
van beginsel.'' 

Kamnassie 
Hou Funksie 

OUDTSHOORN. - Velktte. 
Stander van Kamnassie, het aan 
haar huis 'n klein funksie ge
rei:H om fondse in te samel vir 
Vryheidsdag. Die opkoms was 
nie groot nie, maar die same
werking was goed die mans en 
seuns kon jukskci gooi en 
lootjies uitskiet en almal het 'n 
gesellige agtermiddag geniet en 
voor ons uitmekaar gegaan bet, 
het hoofgeneraal Jurgens Sehoe
man ons 'n woordjie van be
moediging gegee en ons kon 
met nuwe besieling voortwaats 
gaan! Die opbrengs saam met 
'n lys was altesaam £29 2s. -
(Korr.) 

S/aan Plat f 
Die O.B.-blad is die enigste 

medium waalldeur die publiek 
in kennis gestel kan word van 
die Ossewabrandwag se stand
punt en beleid. Slaan pla t die 
more van boikot wat verhinder 
da t die publiek weet wat u Be· 
weging en u Ieier se! Gee Die 
O.B. aan u vr iende en vra bulle 
om in te tek en! 
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S.A. SEMENT VIR VESTINGS Waarom. Q.B. 
IN NOORD-AFRIKA? nie kan stem 

Suid-Afrika is besig om, nicteenstaande by 'n onhoud
bare tekort aan sernent bet wat die boubedrywighede tot 
'n slakkegang beperk, groot hoe,·eelhede sement nit te voer . 
In die afgelope maande is daar in Kaapstad aileen duisende 
tonne sernent op skepe gelaai. Volgens vragbriewe i<t die 
bestemming daarvan Alexandrie, aan die kus \"an die 
Middellandse See, terwyl besending!io ook na twee ander 
hawestede aan die MiddeUandse See verskeep is, na 'n \'er
teenwoordiger van DIE O.B. op die beste gesag verneem. 

Hi<'rdie sement wat in Suid
Afrika vervaardig is en 'n be
k<'ndc handclsmerk dra, is dcur 
dokwcrkcrs van die Suid-Afri
kaans<' Spoorwee gehanteer en 
van die trokke in die ruim van 
die skepe gelaai - hoofsaaklik 
Britse skepe. • 

Duisende 
Tonne Na 
Alexandrie 
Uitgevoer 
inneem van die goedkoop Suid
Afrikaanse produk wnt sonder 
twyfel in die buiteland ten bc
hocwe van Britse b<'langt' aan
gewend word. 

Die Unie se scmentproduksie 
is jnarliks 1,200,000 ton, volgens 
mnr. Mushet onlangs vcrklnar 
het. .,Dit is verrewl'g tc min 
vir die land se bchoeftes," hct 
hy daaraan toegcvoeg . 

Maar nietecnstaandc hierdie 
wete, voer die regering nou groot 
hoevcclhcde semcnt uit. 

REDES 

(Vervolg van bl. 1, kol. 3) O.B. deel van sy wrki€'singstaak 
van die Ossewabrandwag, wnt sy maak nie. 
Afrikanertrou gedurendc die In die diepste beset van sy 
oorlogsjarc in die aangesig van verantwoordelikheid en die 
die Empire se politieke speur-

1 
drang by al ons !cdc tot <·enheid 

ders, sy kampc en tronkc, bewys en samewerking, is ons van 
het, met vyandskap beantwoord; gevoel dat verdere toegewings 
~>olank sal dit H .!\-.P.-Ieiding se geen einde kan bring aan die 
\('rki('sing.,praatji(''i en mani- proses van verbrokk<'iing wat dr. 
teste geen indruk op ons maak Malan nou al sewe jaar lank 
nie. planmatig en berekend toepas 

nie. Die pad Ynn toegewing is 
. Ons geloof in die. w~nrde van &ewe jaar lank deur die Ossewa

?.le H.N.P. sc verku•smgspraat- bramlwag gevolg mnar clit bet 
Jl:s word ve.rder onde.rmyn de~r geblyk tlat ondersteuning cleur 
dle bete~c~usvo~lc felt .dat odiC die Ossewabrandwug van eli& 
H.N.::.-le1dmg '". al d1e k1cs- H.N.P. by verl(iesing'i <;legs ' n 
afdehngs v~n d1c land. wa.ar vyfjaarliks€' paai€'m€'nt ter 
H.N.P.-kand1date. staan d. 1c k1~- ~ bestendiging , an l>roedertwis en 
ser~ se ~teun '. ra: omdat dte ,·olksverbrokkeling is, en wei 
l~::'I;·I_'· die verktesmg sou ':eg omdat dr. I'llalan sl· ,erbrokke
nr .dte behoud .van blank Sut~- lingsbeleid jui' bou op t1ie ver
Af~tka; ~mar ~~ Br.akp~n, dte onde~~otelling dut clie 0.8.-l€'dE> 
l"~l~!'ot~ kies~fd~~mg ~n dt€' Inn~ tt'n spyte van <;y y~·tmclskap t€'en 
\\Uar n n USJOnaalgesmde kamh- h 1 ·. ·l' · elk g€'V'li \ir 
daat, wat toevallig O.B.-licl is, u o~gamsa~J '. Ill . • . ' 

1. 1 . 1 k S . 1 .. , 'k ,, hom m verkal'Mngs sui stl'm. c 1e str.r< nr ,b an uu -a r1 a 
vo€'r , weier die II.N.P.-ll.'icling sy I 
steun, omdnt hil'rdit> kanqidunt 

LYDEUKE VERSET 

Hierdie uitvoer van sement is 
mcteens ook die antwoord op die 
vraag van boubase in Kaapstad 
en elders waarom sement, nadat 
dit 'n tyd lank redelik beskik
bnar was, skielik so skaars 
geword het dat hul werk byna 
tot 'n stilstand gekom het en 
hulle ell<e dag moet rondval om 
s<>ker te maak dat bulle w<•l 
gcnoeg sement in die handc sal 
kry om met die dag se werk 
voort tc kan gaan. 

duur sement ingcvoer om die 
pick daarvan in tc necm. 
Onlangs bet die regering, by 
mondt~ van min. J. \\'. 1\luHhl't, 
met>gedeel dat poging!> uungt•
wend word om sem€'nt in te voer, 
maar dat die pr~s dtmn·an 
,dubbel so,·e-el" i,. as on~ t'i€' 
produk. Om die tekort nan tt' 
'ul bl"t die regering tog die 
afgt'lope m aande hierdie duur 
.,€'m€'nt o.a. ,·anaf Joego-Slnwie 
inge,oer. Op een €'nkl'h' dag 
bet dnar negeduisend ton mt't 
die Britsc skip, North Angtia, 
in Durban aangekom. Dit was 
reeds die tweede besemling uit 
daardie land. 

. die beginsels nut di €' O!.sewa-
Haervoor kan dnar net twee brnndwag ond€'Nkn·r. Daarom bet on., bt'sluit om 

''oortaan buite stemming tl" bly 
sover dit die H.X.I•. betref tot 
tyd en \Q I h~ .,~· 'ynnd!Ookap 

r€'d€'s wees: dit i'i Of dit• gt'wone • 
lojaliteit van dil.' reg€'ring teen-j OX~IOO::"~;TUK 

UIT DUITSLAND 

,GEBREK AA ... "" 'IROKKJ;;" 
Maar ook vanuit Duitsland -

d<•ur middel van Rusland is 
die regering besig om sement in 
te voer. In die begin van bier
die jaar het die Suid-Afrikaanse 
militere sending namens die 
Unie-regcring 3,500 ton scm(•nt 
van Rusland teen 'n beorag van 
£11,000 aangckoop. Hierdie 
duur sement moet nou die pl<'k 

oor Brittanj€' om ~llle<i in di€' 
Brito;e skoot tt' werp, maak ni€' 
sauk hoe dit Suid-Afrika trd 
nie, of die setnent word 'olgt•n" 
'n onderlinge plan uitgevo€'r om 
militi-re vestings tc bou 'ir di€' 
oorlog wat militi're leiers us nit• 
me.•r v€'r beskou ni€', cn k lanr
hhldil< aan die lmste vun Afrilm 
uitgeveg moet word. 

\\'aar O.B.-l€'de dus 'ir H.!\'.P.- openlik !>tnak. Dit i'i gf'('n besluit 
kan<lidate stem ''at bulle \t'r- tot stryd nie, \\ant ons \Wier om 
e€'n!>.elwig met di€' nmpt€'like in ons mcd€'-,\frikan€'r 'n vyand 
belt>id van hul party ten opsig1:e te sien. Dit is €'t'rdt'r 'n besluit 
\'an die O.B., kie' bulle kant tot lydelike \crset t€'en 'n beleid 
tl"en die Ossewubrandwag-. Dit I van verbrok k€'1ing wat ons \'Olk 
kan uie nm O.B.-It'de \erwag onbekwanm maak om die vraag
word om te stem vir 'n party stukke van die dug met ver
wat die \ernietiging vun die ('nigde kragte aun te durt. 

Boubasc wat die rede vir bier
die skiellke tekort wou weet, is 
mc<'gcd<>el dat dit weer die ou 
storie van gebrek aan trokke en 
sakk<' is, maar toe bulle aang€'
bied hilt om die sement m€'t bul 
€'i€' vrngmotE>rs by die fabrieke 
te ¥1Uin baa!, waar dit dun sou 
ophOOil, is bulle nie toegl"laat om 
dit tt> doen nie. 

Suid-Afrikaanse sement, nie
tecnstaande sy hoc gehalte, is 
van di<' goedkoopste ter wereld, 
na gesaghebbend aan Die O.B. 
verklaar is. Hierdie goedkoop 
sement word nou uitgevoer en 

PAS VERSKYN 

INRIGTINGS
VERSORGING 

VOLKSEENHEID MEER AS 
deur 

ERIKA THEHON 
EN ANDER 

PARTY -EENHEID SE A.K.G. 
Kommuniste 
Ver/oor, Dog 
Baie Sterk 

* 
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., ..... hierdie vel'!,ameling 

,U sal dit> stf"h;cl in Suid-Afrika eers moet verander as u vun volks
cenhcid wiiJn·uat. Niks i~ meer ongerymd en misplaas as om vun volkseen
heid hinne 'n pat·tystelsel tt" pt·aat nie. Duar kau geeu volkseenheid wees as 
almal nie erken word U!-i waardige strydgenote' nie," het die Adjuuk-Komman
tlant-generaal, gt"nl. j. A. Smith. op \Yoa·ce!'ter verklaar nadat die laertrek 
finaal tot 'n he~luit gekom bet. Genl. Smith wou nie praat ,·oordat alles nie 
klaar afgehand~l ~as me . 

Di€' Christelike Demokrate referate (sal) spoedig uit 
on<l<·r Ieiding van De Ga«peri, \"erkoop wees, omdat 11ersone 
h€'t 'n b€'!olissende oorwinning in wat met twee voete in die 
di<'l ltaliaanse verkiesing behaul inrigtingspraktyk staan, <laar 
deur 12,751,841 stemm<' te trek • 
t 8 02~ 990 d' K kennis en Ieiding nit sal kan €'enoor , o, van •e om-
munistiese blok. EerHgenoemde kry. ' n Ryke verskei<lenheid 
blok ,erteenwoordig 48.7 per!>ent stof is met diepte behandel." 
van dit~ kiesers teenoor 80.7 t>er- --(Sekretaris van Voll!.s
.,ent in die geval van die Kom- welsyn in Voorwoord.") 
muni.,te. '----------------

ONAANVAARBAAR 
In 'n poging om te ontk€'n dat 

11it• II.N.l>.-Jciding deur kongrcH
lwsluit€' \('rplig was om O.B.
l€'de us kandidate vir die A.P. 
uf te k€'ur, het dr. l\Ialan ver-

RUSSf GfRffD 
VIR OORLOG 
Rusland sc nywerheidsproduk

sie Is nou so groot soos voor 
di<' oorlog, terwyl hy meer m!li
tcre toerusting kan produseer 
as voor die oorlog, volgens 'n 
verslag van die Amerikaanse 
Huis van verteenwoordigers se 
gekose komitee oor buitelandsc 
sake. 

. Die komitee verklaar dat dit 
onjuis is om te reken dat Rus
land nie sterk genoeg is om 
groot militere verrigtinge aan 
te pak indien dit nodig word 
nle. 

ldanr dnt die woonl€' ,.t•n ook 
kanclidatf' wat deur dit' J>arfy 
gesteun word" (\·ervat in tlie 
kongr€'!-.beo;luit van De t\ar "at 
nandui wi(' nie O.B.-INlt• mu~: 

wef'<; nie) net betrekking hct 
op di€' H.X.P. se ei€' kantlldate 
€'n nie die van die A.I•. ni€'. 

Genl J. A. Smith 

Die Oso;ewabrandwug i'i ni€' 
lndien dit so wa.,, <;ou daar bang vir sy oortuiging nie. U 

mol"'i gestaan bet: ,.en ook bet 'n baie gewigtige be,luit 
knndiclate wat deur di€' J>arh· g€'n€'€'m en in hoofsaal< is my 
GEXO~liNEER word," wan't oortuiging in OOJ'('en!>.temming 
dit spreel( vanself dnt 'n met dil" besluit nm di(l laf'rtrck, 
party sy eie kandidate ~>tt•un, I het g€'nl. Smith gesP. 
€'11 dat slegs na kandidattl Ek is egter geroepe om danrop 
BUITE die party in 'n tor- te wys dat daar vandng her
melt> besluit verwyH !>lll \~rd hnaldelik van die verl<eerde 
ns ,knndidate wut deur die stand punt uitgegaan r is. ,Di<' 
party GESTEU'X moet word." O.B. het gcen ooreenkoms met 
On., vr€'es dus dat dr. l\Ialun di~ A.P. as sodanig nie. Laat 

tli1• bok erg ooreis het to€' hy dit baie duidelik W<'es. Die 
dil" boring en kloutjie bier b~me- O.B. het hom aan geen· party 
kanr probeer bring bet. geknoop nie, maar ons hct nl

Flou€' ontkenning~> sui tli€' 
to~tand nie verbeter nie -
ruiterlike erkenning van foute 
mag W€'1. 

deur gese dat daar publicke 
funksies is, soos b.v. die stem
bus, waaraan die O.B.'s kan 
declncem. Daarom het ons 
nooit ons lede belct om !cdc 

van die H.N.P. te word nie. So 
neem ons mcnsc ook d<'el nan 
die A.P. Die Afrikan<•rparty is 
ons goedgesind." 

STERK BE:SLUIT 

Die laertr<'k het 'n st<'rk 
bcsluit geneem, hct Rpr. gese . 
Ons eis van hullc dnt hulle moet 
opbou baklci en dwing hullc om 
saam te werk. 

,Dit i'i mi,plaa'i om ntn volk«
t'€'nheid hi nne dit• part~ -.telsel te 
praat. As dit so was dan het 
dr. Malan se party geen n·g om 
gPnl. Smuts se party te bevcg 

Hoe knn duar \\t'rldikt• 
volkseenheid wc€'s as daar par
tye is wat m€'kanr bt•veg'? As u 
almal by die H.N.P. !oou aansluit 
~ou daar nog ni€' volkseenh€'id 
\W€'S nie. \'oordnt nlm:tl nie 
.,:tamwerk en crkNt wor1l ni€', 
k:m daar gef'n 'olkseenhl"id 
be-.tann ni€'." Soos dit tans aan
gaan, is dit slegs moontlik om 
'n skommeling te veroorsaak. 

NOOIT 
,.Ek se hier wat ek al voorhccn 

gese het: Die Afriknn<'rvoll< sal 
in der ewigheid nooit die ocr
winning by 'n partyvcrkiesing 
behaal nie. Dr. Malan weet dit 
en ook genl. Smuts en clke kan
didaat weet dit." 

Daarom kan dr. Malan nie op
kom teen die immigrante nie 
omdat hf die steun van die 
Engelse nodig het. Daarom wil 
hy nie saamwerk met dr. Van 
Rensburg nie omdat daar 'n 
klad op die nanm sou rus, en 
hy bang is dat die regering dr. 
Van Rensburg sal vcrvolg. As 

hy dan met hom sou saam\\erl-t 
sou hy die stemmc van die 
Engelse wegja. D<l8r is groter 
dingc as partye in die !ewe van 
'n volk. 

Dit help nie om di<' een party 
vir 'n ander om t<• ruil nie: ni~ 
een knn die 'rungstukl<t' oplos 
nie - aileen 'ertroeb€'1. Een 
party kan die ,·ollc nooit re:;-eer 
nie omdat die .,amewerking van 
alle groepe binne di€' ,·olk <har
voor nodig i~. 

Die lede \an die O.B. bet nie 
by d ie A.P. aangt>sluit omdat 
hulle so gruag- b~· 'n politieke 
party aan wou ~;luit ni€'; maar 
omdat hulle in di<• A.l•. 'n brug 
gesien bet om <lie volkse€'nbeid 
te h€'rstel I'll breer cenheicl hinne 
di€' voll< tt• vt•rkry, hl"t die 
Adjunk-K.G. gt·~i-. 

.(Bcrig deur G. Coetsee, Groote 
Kerkgebou 703, Kanpstad.) 

K.G. Het Gese 
,Die Osse\\ahramlwng is sat 

en klaar nwt 'n !.tel !'tel "nnr par
tygeknoei swaarder weeg as die 
goeie nanm van die Afrikaner
tlom en wam· d€'mokrntiese ge
twis en geskindt•r dic eenbeid 
van die volk telk<•ns w€'er ver
ongeluk bet en in die toekoms 
gaan verong€'luk. 

,Die O.B. is innerlik klaar met 
<lie ou wereld waar ,.r)·heid 
sinoniem i<; met gl€'<1mag, wanr 
die ryk man ,-r~· is om ryker te 
word en 1lie enigst11 vryheid van 
die arm man is om nog armer 
te word." - K.G., 18 Desember 
1942 te Vent11rsclo•·p. 




