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i K.G. SE DANK IE I 
I AAN LAERTREK i 
I Die K ommanda nt-g eneraal, dr. Hans van Rens- I 
I burg, skryf onder datum 1 Mei as ~·olg : I 
1 , Ek wil my die pe dank en erkentlikheid betuig I 
• aan die O.B .-ma nne en -vrouens wat op \Vorcester • 
I sulke ~·ertroue in my Ieiding getoon bet en bulle I 
1 ~·erseker dat ck daardie ~·ertroue a s 'n kos telike I 
• kleinood ~kou, wa t ek na m y beste oortuiging • 

• lk •• • ~·ir die beste we lsyn van die Afrikanen·o en ~·an 

1 sy strydbeweging, die Ossewabrandwag \\il aan- I 
• wen d. Die ~·erantwoordelikheid is s waar en die pa d • • • • is stell, maar sulke k a m eraadskap maak ook m oeilike • 

Vasco Kom 

Ooreen 
Die Distriksraad van die 

H.N.P. in Vasco en die Osse
wabrandwag het ondcrstaande 
oorcenkoms gesluit: 

,Die plaaslikc leiers van die 
H.N.P. en Osscwabrandwag in 
Vasco kom oorecn om 'n plaas
likc vrede te sluit. Van sy kant 
aanvaar die Ossewabrandwag 
die versekcrings wat die H.N.P.
kandidaat, mnr. B. J. J . van 
Rensburg, opcnllk en publiek 
op sy vergaderlngs gegee het 
dat hy gekant is teen diskrimi
nasie teen mede-Afrikaners in 
die Osscwabrandwag en dat hy 
bulle as vricnde aanvaar, en van 
bulle kant onderskryf die be
stuur van die H.N.P. hicrdie vcr
sekcrings van hul kandidaat. 

Daarom bcsluit ons nou bier 
gcsamcntlik om mnr. Van 
Rcnsburg tc ondersteun in die 
vcrkiesing. Ons onderneem 
voorts om ons voortaan te be
ywer \'ir die u itskakeling en 
berroeping van aile d lskrimine
nnde maatreels wat &'C!!ament
like optrede in belang , ·an ons 
volk bemoeilik. 

Namen" die H.N.P .: G. F. 
Viljocn, Dist. Leier; S. F. du 
Plessis, Wyksleicr; B. J. Kru
ger, \Vyksleicr; E. J . Mulder, 
Organiseerder, Ysterplaat. 

Numens die O.B. : J. de Vos, 
Generaal; H. J. Steyn, Hf
komdt.; R. P. van Rooyen Hf
komdt. 

VREDEFORT SLU IT 
VREDE MET 0.8. 

Onderstaande is die bewoordin g van die ooreenkoms 
w a t op Vredefort aangegaan is tusl'len d ie O.B. en d ie H.N .P. 
Mnr. Henning Kloppe r is die kandidaat: 

,Met d ie oog op die gcvare 
wat ons volk bedreig vocl ons 
dat dit gebiedend noodsaaklik 
is dat elke nasionaalgesinde 
stem teen die huidige bewind 
uitgebring sal word, daarom 
voel ons verder dat dit gebie
dend ,noodsaaklik is dat alle 

Feite Verswyg 
In Verband Met 

0.8.-Steun 
misverstand tussen Afrikaners en , In vcrekcic kicsafdelings het 
Afrikanerorganisasies uit die die H.N.P.-kandidaat plaaslike 
weg behoort geruim te word vrcde met die O.B. gesluit in 
en dat alle kwetsende en steu- ooreenstcmming met die U.R. 
rende besluite en maatreels teen 
mekaar gewysig of herroep be
hobrt te word EN ONS SAL 
ONS VIR SULKE HERROE
PING BEYWER. 

,Ons onderneem gevolglik we
derkeriglik om elke poging aan 
te wend om mekaar te steun 
en tc help op hierdie pad en in 
diens van die Afrikancrvolk 
mekaar te vind en hartlikc sa
mewerking te bewerkstellig. 

Aldus gedaan ondertckcn te 
Vredefort, op hierdic 3dc dag 
van Mei 1948. 

Namens die H..N.P. 

van die Grootraad se besluit 
van I mel in Pretoria. In sulke 
r;evnlle werp d ie O.B. sy gewig 
agte r d ie kandidaat in, soos 
o.a. op Ventersdorp gebeur bet. 

E. H. Cronje, Voorsitter 
kiesingskomitee. 

J. Wiegand, Voorsitter Afde
lingsbestuur. 

Dit is net jammer dat sulke 
ondcrsteuning van O.B.-kant 
nou deur die H.N.P.-pers ver
keerd voorgcstcl word deurdat 
die hclfte van die waarheid ver
swyg word. So het Die Burger 
verlede week berig dat die 
O.B.-gcncra\1 van Ventersdorp 
op die vcrhoog sy steun aan 
kol. Jacob Wilkens toegese bet. 
Oat tlaar , ·ooraf 'n ooreenkoms 
tu1o'-en die kanditlaat en die 

Vcr- O.B. r;esluit ir., bet die blad 
\el'!l"-yr;. Daarby ,·ertroebel 
by nog mt't'r 'n rt>ed!! ,·ertroe
belde tOt'lita nd, t'n d it is n ie die 

W. van der Merwe, Sekr. Afd.- O.B. wat tlaardeur '-temme sal 
bestuur. . · ,·erloor n ie, want by \ 'eg nie 'n 

C. J. Steyl, Voors•tter Parys-. verkie!>ing nit'. 
tak. 

H. Klopper, Kandidaat. 

I take ligter. I 
I , Een d ing is seker: die O.B . sal so ha ndel dat b y I 
1 ter enigertyd verantwoording ka n doen ~ir die Vier- I 
• skaar va n die Gesk icd enis en van die Afrikanervolk, • 
I en geen eerlikbedoelde p ogin g om ons medewerking I 
1 in die Afrikanersaak te verkry, sal by die Ossewa - I 
• brand wag se Ieiding op do we o re val nie ; ewemin sal • 
I politiek e sette ons van stryk br ing. I 
I HANS VAN R ENSBUR G." =. Kundiduut: B. J. J. van 

I Rensburg. 

Namens d ie Ossewabrandwag 
S. Jourdaan, Generaal. 
J. van Jaarsveld, Hfkomdt. 
J. Slabbert, Hfkomdt. 

(Vcrvolg van kol. 3> 

om ,'n groot vrcdc te maak" 
sodat aile nasionaalgesindes 
eendragtelik in die vcrkicsing 
knn optrcc. Hy is dus ook te 
vindc vir so 'n P014ing. 

································~··········· 
u::~~~.K~.G-.~8-E_R_E_I_D_~~IL_L_I_G~O-M~T-E 

Dr. 1\fulan ~e houding daar<'n
tN•n is N'n van n•rbete v.vand
.,kup tt•l'n dit• o .... ewabrand
wug, en toe on.. ter pt>n;e ge
gaun ht>t , wa" die enig"te open
baring \'nn dr. Malan 4e stand-

Van_ B_rakpan~ GESELS OOR SAME~ERKING 
,By dJC UltVO<'rtng van d1e 

ooreenkoms <het> die H.N.P. nie 
te doen met die O.B.-organisa
sic or met enige O.B.-Iid aK "o
danir; nie. Waar O.B.-lcdc ook 
lcde van die Afrikancr-party is, 
daar hct die H.N.P. met hulle 
tc doen uit"lui tt'ntl in hul knpa
~;itt>it as lede vun die Afrikaner
pa rty, gcbonde soos bulle dan is 
aan al die vcrpligtings onder 
die oorcenkoms." So lui dr. Ma-

punt §y JWrsn•rkluring oor die 
Die K ommandant-gen e r aal. dr. Han~ \'an Uen shurg, het na aauleiding nn\\cek dat h~· planstike ooreen

\·an ' n bes o e k d e u r 'n \·erteemmordi~ende ah·aardiging uit die kiesafde- , komshl met dit• ~):8· ten sterk-

1. p · -d" ' k h 1 ' d k l k' d" .. te ufkeur. Pohtu;l<e \\'llarne
tng r eto rta t slrt , on1 )Cret \'CI" aar 0111 san1espre tugs tnet 1e twec nwr .... ten in bit•rdie vcrktaring 

ander ~a . • s ionale l~iers te ~·oer ter vt•rkry~in~ van ·die nod~ge samewerk~ng , 'n poging \'an _dr .. !\lata~ om te 
o p p o httek e gelne d . D te b esoek !:'prm t u t t 'n Yer gaderntg Yan plaa!:'hke ' 0_orkom dat d•e Pr<'tor•a~e ko-

1 · d" H N p Af "k • d ' 1 k k k" f d 1. m•tt•e s~· oogml'rkt> beretk om 
eters van te • • • en t•t anerpnr ty 111 te >etro • e ·tesa e tng· wat l>Umt•sJir<'king., tu..,;.en die teiers 

d ie volgend e hesluit gen eem h e t : · te be\\t•rk"h•llig. 

. lan se verklaring in Die Bur
ger van 10 Mei. 

Ons vra: As dit dan so is, 
waarom bet die H .N.P .-lelding, 
toe bulle met mnr. Louis Bootha 
en John Vorster , te tloen gehad 
bet", huUe da n nie , uitsluitend" 
as Iede van die Afrikanerparty 
behandel nie, maar in d ie eerste 
plans as Iede \'an die O.B.? 

Beteken dit dut O.B.-Iede in 
die oog m n dr. 1\lnlnn nt't plir;
te teenoor die H.N.P . bet en 
nie die H.N.P . teenoor bulle n ie, 
at ken dr. ~lalan bulle "uit
sluitend net us A.P.-lede? 

,Hierdie vergadering, wat be
staan uit voormannc en vroue 
van 'n gesamentlikc afdclings
bcstuur van die H.N.P. en A.P. 
van Pretoria-Distrik verklaar 
hiermee eenparig namens die 
lede van die H .N.P . en A.P., 
waaronder ook leidende offi. 
siere van die O.B. is, dat in ge
noemde afdeling volkome een
heid van hart en sin deur alle 
nasionaalvoelende groepc be
reik is, en spreek die nadruk
like wens uit dat deur die 
leiers van bogenoemde organi
sasies die mees ernstige po
gings in werking gestel moet 

Agt Kand idate 
Gee Versekerings 

Reeds agt ka ndidate va n d ie H.N.P. het bulle openlik 
gedisassosieer van die vyandige b ele id van die H .N.P.-Ieldiog 
ten ops igte van d ie Ossewabra ndwag en waarborge gegee da t 
bulle hut sa l beywer vir samewerking m et die Ossewabra nd
wag en die wegdoen van disk r iminasie t een mede-A f dkan ers. 

Die vcrsekerings is uitdruk-

1 
lik teen die bevel van die 
H.N.P.-leier, dr. D. F. Malan, 
luidens 'n persverklaring deur 
hom uitgereik. 

Die kandidatc wat reeds on
derncmings ondertekcn het, is: 

<Vasco), maj. P. W. A. Pic
terse (Heilbron). 

Hicrdie versekerings is gegec 
na aanleiding van die K.G., dr. 
Hans van Rensburg, se toe
spraak op Klerksdorp waar hy 
verklaar het dat elke H.N.P.-

Mnr. J. H. Fouche <Rustcn- kandidaat wat die steun van die 
burg>, mnr. Tom Naude <Pic- O.B. wil he hom openlik moet 
tersburg>, kol. Jacob Wilkens disassosieer van die H.N.P.
<Ventcrsdorp>, mnr. J. H. Ieiding se vyandige beleid. Hier
Klopper <Vredcfort>, mnr. S. die verklaring is verlcde week 
H. Eyssen <Heidelberg, TvU, vcrder- beseel deur die besluit 
mnr. A. Steyn <Kroonstad), l van die Uitvoerende Raad van 
mnr. B. J. J. van Rcnsburg die Grootraad. 

word om dicsclfde voortrcflike ! 
eenheidsgcvoel tc bcrcik in a! · •• t t t t • •• t t t t t ttt t t t t • • t t ••• • • •• t • • t t t •• t t t • • 
die andcr afdclings van die ~ ~ 
~cn:~~r ~~ ::~g~~~~n~r. b~~~~~ Vi r Die Rep u b I i e k · 
Jansen en mnr. D. J. Prinsloo 
opdrag te g<'c om hicrdic bc-
sluit met tocligting oor te dra 
aan die lcicrs van die H.N.P., 
die A.P. en die O.B." Mev. 
Jansen is voorsitter van die 
H.N.P.-afdelingsbestuur. 

K.G. WILLIG IN 
Natlat mev. dr. J ansen en 

mnr. Prin"loo die K .G. daaroor 
gespreek bet, het Iaar.genoemde 
bulle betlank \·ir die ~;trekking 
van d ie be!ollui t en bulle , ·er
seker tlat d ie bele s trewe \'an 
die O.B. r;emik i't juis op die 
verkryginr; van samewerking 
tu~;st'n die betrokke orr;anisasies 
~>onder tlat d ie een organisa!'!ie 
die ander te na kom of sy iden
t iteit probeer ontll('. Verder 
het bulle meegedeel tlat by te 
eniger tyd tot besk ikking staan 
as samt>sprekings met die twee 
a nder leiers wenslik geag word. 

DR. MALAN 
Dit is bekend dat mnr. N. C. 

Havcnga met vurige pleidooie 
dr. Malan probcer oorrced het 

(Vcrvolg In kol. 5) 

Nog vier manne wat die 
stryd teen die E mpire tot 
d ie bittere t>inde -.·olvoer 
het en bereid was om die 
gevolge \ ·an hut dade te 
strum , i!l n •rlede week uit 
die Baviaanspoort-kamp 

I 
nuby Pretoria losgelaat. 
Hulle is: Ar;ter (van I. na 
r .) J . vun der \l'ntt en C. 
Louw, Voor : R. Botba en 

t G. KotZt>. 
++I++ I I I I++++ fo I I !"K+H••:• 
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Nuwe Besieling 
Moet Weerklink 
Op 8 Augustus 

Genie. C. Meyer, Hoofvrou van Gebied C, rig onder· 
staande oproep aan haar offisiere en brandwagte in verband 
met 8 Augustus: 

Van oral kom berigte van 
!ewe, nuwe geesdrif. Ons is 
dankbaar daarvoor. Elke offi
sier en elke brandwag word 
bierdeur besiel tot groter stand
vastigbeid en groter dienste. 

Laat ons O.B.-dagviering in 
Augustus vanjaar 'n klinkende 
antwoord wees op hierdie her
lewing. Laat elke man, elke 
vrou, elke kind beslis wees om 
nie 'n pennie minder te !ewer 
as die meeste wat gelewer kan 
word nie. Laat Gebied C hom
self hierdie jaar handhaaf en 
laat ons wys wat ons kan 
doen. 

offisiere bereik nie later as 30 
Junie nie. Skakelvroue moet die 
rapporte van volksorgoffisiere 
ontvang voor 15 Julie en aile 
rapporte aan my stuur voor 
31 Julie. 

Die ondervinding leer ons 
nog elke dag dat daar net 
een redding vir ons volk is, en 
dit is die Ossewabrandwag. Laat 
ons elkeen ons steentjie bring 
en BOU! Ek glo die Afrikaner 
staan nog gereed om sy volk 
te dien en te red. 

Kom, laat ons met die nuwe 
geesdrif wat ons · besiel ook 
ander aansteek. 

Begin reeds nou; elkeen moet Laat ons brandwag staan vir 
aan die werk spring! Verkoop God, Volk en Vaderland. 

Reeds 37,000 
In Twee Jaar 

Gedurende 1946 en 1947 het 
37,000 Britse immigrante na 
Suid-Afrika verhuis, het Harold 
Wilson, Britse minister van 
handel, aangekondig. Altesaam 
het 210,000 Britte hul vaderland 
verlaat. Hiervan het 76,000 na 
Kanada, 69,000 na die V.S.A. en 
23,000 na Australie verhuis. 

Kommuniste 
Tereggestel 
H onderde Kommunistiese 

Grieke is die afgelope paar 
weke deur die Griekse rege
ring tereggestel terwyl nog so
wat 300 moontlik binne enkele 
dae tereggestel sal word. Verder 
is die lot van 2,461 Grieke nog 
in die weegskaal en die meeste 
van hulle sal ook nog weens 
opstand en ondermynende be
drywighede tereggestel word. 

Verlede week is die Griekse 
minister van Justisie deur Kom
muniste vermoor. 

REUSE-BRU I LOF 
DEUR 0.8.-VROUE 

WAARGENEEM 
Nogeens bet die vr oue van die O.B.-kommando Malmes

bury getoon waartoe bulle in staat is. B ulle bet nl. by 
geleentheid van een van die grootste bruilofvierings in die 
gesltiedenis van die Paarl voile verantwoordelikheid vir die 
verversings aanvaar. Die vergoeding wat bulle biervoor 
ontvang bet, word afgesonder vir die fondse van O.B.-dag. 

Dit was die huweliksfees van 
die dogter en enigste kind van 
dr. en mev. Bruwer van Mal
mesbury met John, die seun 
van hoofgeneraal en mev. Jur
gens Schoeman van Oudtshoorn. 
Die ruim Paarlse stadsaal waar 
a! die groot vergaderings al
daar gehou word, was gevul 
met ongeveer sewe honderd 
gaste wat daar onthaal is nadat 
die plegtigheid die aand in 
die kerk voltrek is. 

Die hele skare is ruimskoots 
op die gasvrye wyse, so eie aan 

die Afrikaner, getrakteer. Die 
onderneming om so 'n skare 
met verversings te voorsien sou 
vir 'n groot verskaffingssaak 
van Kaapstad geen geringe ge
wees het nie. Tog het die O.B.
vroue van Malmesbury onder 
Ieiding van komdte. mev. C. 
F. Lombard en met die bystand 
ook van 'n aantal jong kerels 
die groot taak met volslae suk
ses volvoer. 

DREIGEMENT TEEN LEWE VAN 
VROU EN KIND IS WETTIG 

Die vroue-kommando is dan 
ook uitdruklik en by name na 
afloop van die verrigtinge voor 
al die aanwesiges bedank. Die 
vergoeding wat hulle vir die 
reusetaak ontvang, word in hul 
fondse vir 8 Augustus gestort. 
(Meegedeel). 

Nederland 
Gereed Vir 

Kommuniste 

Genie. C. 1\leyer 

Offisiere van die Britse inligtingsdiens in Duitsland is 8 •t Se 
onlangs in Brittanje verhoor op aank lagte dat bulle Duitse. r I te 
soldate in die kamp by Nenndorf sou gemartel bet. Die M d 8 
hof bet bulle onskuldig bevind, maar volgens die Londense eto es y 
Dayly E xpress bet een van die staatsgetuies onder eed 0 d • 
verktaar dat , dit b eettemat wettig is vir 'n offisier van , n e rv r ~ g I n g 
die Britse lnligtingsdiens om aan 'n voormalige SS-kolonel 

telik uitgeput is deur die onder
wat van 'n komplot verdink word te se dat sy familie vraging". 

doodgemaak sal word". 

Hierdie getuie het verder ver
klaar dat die ,man ondervra 
sal word totdat hy gebreek is", 
en as dit nie slaag nie: 

DIESELFDE 
Mosley verklaar dat die Britse 

regering tydens die oorlog ver
skoning mag gehad het vir sulke 
optrede, maar in tyd van vrede 
kan daar hoegenaamd geen ver-

skoning voor wees nie. 

Ook Nederland vrees die on
dergrondse magte van die kom
munisme. Die minister van bin
nelandse sake, dr. P. J. Witte
man, het verklaar dat hy op sy 
hoede is vir die moontlikheid 
van 'n staatsgreep met onder
steuning van buite. Hy het 'n 
beroep gedoen op vrywilligers 
om aan te sluit by die leer en 
die polisie. Die regering is op 
sy hoede vir 'n moontlike mags
greep deur 'n klein minderheid, 
het hy gese. 

so vinnig as u vervaardig, moenie 
.alles bou tot 8 Augustus n ie, 
dan kry u dit miskien nie so 
goed verkoop nie. Neem na
weekbestellings vir koeksisters. 
Laat elke lid hom en haar dit 
ten doel stel om voor die tyd 
minstens £1 elk in te samcl, 
dan is daar reeds 'n neseier as 
die klimaks, die. groot dag van 
insameling, kom. 

,Aan die man sal vertel word 
dat die Geheime Diens alles van 
sy sameswering weet en dat ai
leen 'n volledige erkenning die 
lewe van sy vrou en dogter kan 
spaar, wat in ons hande is". 

Sal elke vrouekommandante, 
volksorgoffisiere en skakelvrou 
asseblief aan my skryf en rap
porteer wat die toestand van 
haar eenheid is en watter ,As d it misluk sal b y onder 
reelings getref word vir o.B.- die u iterste graad van druk ge
dag? plaas word", is bieraan toege-

Wat die staatsgetu ie onder 
eed bier verklaar bet, onder 
s treep dat d ie Britte vandag drie 
jaar na. die oor log, presies die
selfde dinge doen waarvan bulle 
d ie Duitsers beskuldig en Duitse 
leiers na die galg gestuur bet . 
Die verskil is net dat die Duit
sers dit in die b itte van die 
oorlog gedoen bet , ter wyl die 
Britte dit vandag doen as 
wraakmaatreel in tye van vrede. 

Verspreiding Van 
Ons Blad 

Ek sal graag met nuwe offi- voeg. 
siere wil kennis maak, a! is 
dit vereers net per brief. Hieruit is duidelik laat blyk 

Die jaarlikse rapport oor dat die betrokke persoon, na
vrouewerksaamhede moet volle dat hy geestelik uitgeput is en nog 
aandag geniet. Die rapporte van I nie ingegee het nie, liggaam
kommandantes moet volksorg- lik gemartel sal word. 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

VUL ASSEBLIEF IDER IN 
Die Bestuurder, 

Voorslag (Edms.) Bpk., 
P osbus 1411, 

KAAPSTAD. 
Waarde Heer, 

Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 
tot ek u in kennis stel om toesending tP- staak. Hierby 
ingesluit vind u die bedrag van ................... .. . . ............ . 
vir die eerste ...... . . .... ............... maande. 

NAAM: .................. ... ............................................... . 
(Naam en Adres in Blokletters) 

POSADRES: 

·················· ···································· 
Handtekening. 

Intekengeld: 10/· per jaar of 5/· per balfjaar . 
Voeg asseblief Kommissie by plattelandse tjeks. 

• 

,Hierdie manier van optrede 
sal diegene in Brittanje wat teen 
die oorlog gekant was, nie 
vreemd vind nie", verklaar Os
wald Mosley met verwysing na 
die begenoemde geval. ,Diege
ne wat tydens die oorlog deur 
die Spesiale Miltere Inligtings
diens ondervra is, kan getuig 
van wat die ,uiterste mate van 
druk' beteken; en ook wat drei
gemente oor jou vrou en kinders 
beteken, nadat jy reeds gees-

Gesantskap 
Van 680 

Vir Siam 
Rusland het nou ook daarin 

geslaag om 'n diplomatieke ver
teenwoordiging na Bangkok, 
Siam, te stuur. Die personeel 
met hul vrouens en kinders tel 
reeds 250 siele. Die doel is om 
hierdie verteenwoordiging na 
680 persone op te skuif. Dit is 
voorwaar 'n merkwaardige di
plomatieke verteenwoordiging. 

Vir Siam mag dit die begin 
van die einde beteken want elke 
lid van die Russiese diploma
tieke diens, is volgens getuienis 
van Kommuniste in Amerika, 'n 
agent wat opdrag het om die 
land te ondermyn en die kom
munisme te laat deursuur. 

1\fn r. E. l\1. van Niekerk , skillende persone te neem, nie 
Harrismitb , skryf: as betaling nie, maar net as 

aanmoediging. 
Ek wil graag ,Rotsvas" be-

dank vir die goeie wenke wat 
hy aan die hand doen. Ek 
is seker daarvan dat die O.B. 
as beweging baie verder sou 
gestaan het, as ons blad al
ma! kon bereik. Sedert die 
skeuring en die vervolging wat 
daarop gevolg het, was baie 
mense huiwerig om die blad 
deur die pos te ontvang, so-
doende moes hulle in die duister 
tas omtrent die waarhede en 
is verder deur die nasionale 
blaaie in die war gestuur. 

Ek is ook geWillig om enig
iets te doen om my Beweging 
vorentoe te help, en vind die 
plan van die weeklikse afle
wering uitstekend vera! vir per
sone op dorpe. Sodoende bereik 
dit selfs die persoon wat dit 
nie deur die pos wil kry nie, 
maar ek sou dink as ons dit 'n 
3d. per blad maak, dan kan die 
1d. op elke blad by die end van 
elke maand na Hoofkantoor ge
stuur word vir noodhulp, en as 
ons blad dit self nodig kry kan 
Noodhulp dit self oorstuur. 

Of die opbrengs van die ek
stra pennie kan gedeel word, 
die helfte opgestuur word 
en die helfte gebruik word om 
aan 'n seun te gee wat gewil
lig is om die blad na die ver-

Ek is seker daarvan dat ons 
Boerejeugseuns trots daarop 
sal wees om ons te help die 
die blaa versprei. As dit byval 
vind wil ek myself aanmeld 
vir diens, vir die weeklikse af
lewering van die blad. 

Werf 
lntekenare 

1\fnr. George van der Smit, 
P osbus 18, Outji, S.W.A., sk ryf: 

Na aanleiding van die oproep 
wat onlangs in Die O.B. ver
skyn het om intekenare vir ons 
blad te werf, doen dit my ge
noee om die name van twee 
nuwe intekenare saam met in
tekengeld vir een jaar vooruit 
te stuur. 

Langs hierdie weg wil ek die 
vertroue uitspreek dat elke 
Brandwag daarvan 'n beginsel 
sal maak om nog hierdie jaar 
skouer aan die wiel te sit en 
soveel intekenare as moontlik 
te werf. H ier in die verre 
noorde van Suidwes-Afrika sal 
ek die vlam brandend hou . 
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DIE 0 .8.-LEIERS 

HET 0.8. IN NATAL 
GEORGANISEER 

Genl. 0 . L. Nel van Natal is 'n direkte afstammeling 
van die Voortrekkers wat saam met <lie Uys-trek in 1837 na 
Natal verbuis bet. Van sy voorouers bet deelgeneem aan die 
slag by Italeni, waar twee gesneuwel bet, terwyl daar ook van 
sy voorouers aan die slag van Bloedrivier deelgeneem het. 

Sy ouers het besluit dat hy 
'n deeglike kennis van Engels 
moes he en het hom na een van 
die beste Engelse skole in Na
tal gestuur. Daarna het hy sy 
opleiding op Stellenbosch afge
rond en verder landbou stu
deer aan die Potchefstroomse 
Landboukollege. 

Op Stellenbosch het hy in 
1915 in die eerste voetbalspan 
gespeel terwyl hy op Potchef
stroom vir Wes-Transvaal ge
speel het. Hy is later getroud 
met mej. C. Murray dogter van 
wyle dr. A. Murray. Hulle het 
een seun. 

Reeds sedert sy Stellenbosch
dae stel genl. Nel belang in die 
politick. Dit was ook in die 
tyd wat genl. Hertzog uit die 
Botha-kabinet verdryf is en die 
politieke wildernis ingegaan het 
om die Nasionale Party in die 
!ewe te roep. Sedertdien was 
hy 'n getroue ondersteuner van 
die Hertzog-beleid wat die ge
neraal in sy !ewe neergele en 
met sy dood · verseel het. Genl. 
Nel was vir etlike jare voorsit
ter van die Nasionale Party-tak 
te Greytown. 

SAI\f.EWERKING PROBEER 

Met die samesmelting in 1933 
het genl. Nel getrou gebly aan 
genl. Hertzog en hom bereid 
verklaar om saam te werk en 
vas te stel hoe die samewerking 
op 'n vyftig-vyftig basis sal 
vlot. Genl. Nel is dan ook ge
kies as sekretaris van die nuwe 
Party en vir 'n jaar lank het 
alles goed gegeen. Dit het eg
ter nie te lank geduur nie. ,Dit 
was eintlik amusant om op die 
eerste kongres na die Engelse 
afgevaar<ligdes te luister wat 
hul bes gedoen bet om in ge
broke Afrikaans die beginsel 
van samewerking uit te lewe en 
na te kom," vertel Genl. Nel. 
,Met die tweede kongres bet ek 
meteens 'n verandering waarge
neem en daar was nie meer die 
algehele gees van toegewend
heid en samewerking nie. Hoe 
Ianger ek aangebly het as lid 
van die Verenigde Party, hoe 
meer het ek tot die besef ge
kom dat hier in Natal, die En
gelsman die party domineer en 
dat hy in alles Brits is en nie 
Afrikaans georienteer nie. As 
hy met die Afrikaners saam
werk, doen hy dit aileen as hy 
die toon kan aangee", vertel 
genl. Nel Voorts. 

8:£: PARTYPOLITIEK 
VAARWEL 

Om hierdie rede het hy hom 
onttrek aan aktiewe deelname 
aan die party en die kat uit 
die boom gekyk. Kort daarna 
het hy uit die V.P. bedank. ,Dit 
was my laaste deelname aan 
party-politick". 

,Ek is gedurende 1940 aan kol. 
Laas voorgestel en nadat ons ge
sels het het ek by die O.B. aan
gesluit. Ek is toe aangestel as 
hoof van die Intelligensie-Afde
ling in Natal en is kort daarna 
bevorder tot Adjudant-generaal 
van Natal, 'n rang wat later 
Adjunk-K.G. geword het." 

In hierdie hoedanigheid het 
genl. Nel die fondament van die 
O.B. in Natal gele. Genls. D. P. 
Eloff van Durban en E. Cadle 
van Mooirivier was sy regter
hande. Noord-Natal bet nog 
braak gele en daar is die nodige 
offisiere aangestel. 

Genl. Nel het Natal deurkruis 

en die O.B. georganiseer. Hy 
moes hoofsaaklik alles op sy eie 
koste onderneem omdat die Be
weging nog in sy beginjare in 
daardie provinsie gestaan het. 

DR. VAN RENSBURG 

!\let sy bevordering tot Ad
junk-K.G. van Natal, bet genl. 
Nel ook outomaties lid geword 
van die Grootraad en was hy 
een van .die vyf offisiere wat dr. 
J. F. J. van Rensburg in Bloem
fontein genader bet om die leier
skap van die O.B. op hom te 
neem. 

In 1942 het die politieke speur
diens genl. Nel se huis en kan
tore drie maal deursoek. By die 
eerste geleentheid is al die do
kumente, papiere, tikmasjien en 
afrolmasjien verwyder na die 
polisiekantore te Pietermaritz
burg. Later is dit weer terug
gestuur en die speurders kon 
niks in die hande kry wat hulle 
aan die Ossewabrandwag kon 
koppel nie. Die klimaks het eg
ter gekom tydens die Groot
raadsitting op Bloemfontein. Op 

Genl. 0. L. Nel. 

las van die Natalse polisie is 
genl. Nel daar in hegtenis ge
neem en na Durban gebring. 
,Omdat ek nie na die sin van 
die polisie 'n verklaring gemaak 
bet nie, is ek in Durban-Sen
trale Tronk opgesluit om daar 
te vertoef totdat ek gewilig was 
om te praat." Die tralies en 
betonmure kon egter geen haar
af maak met hierdie Voortrek
kerseun nie en hy is weer los
gel!lat. 

GElNTERNEER 

Hierdie vryheid was egter van 
korte duur en twee weke later 
is genl. Nel op sy plaas gearres
teer en na Koffiefontein geneem 
waar hy twee jaar en drie maan
de in die kamp was. Hy is op 
7 Desember 1944 losgelaat en 
was daarna vir twaalf maande 
lank tot Des. 1945 onder beper
kings. 

Genl. Nel spook tans om te 
herstel van die ekonomiese 
knoue wat die internering hom 
veroorsaak het. Hy is tans sek
retaris van die Bond van Oud
gelnterneerdes en Politieke Ge
vangenes wat al sy vrye tyd in 
beslag neem. Hy is ook voor
sitter van die plaaslike komitee 
vir volwasse onderwys en was 
tot sy internering twaalf jaar 
lid van die Dranklisensieraad 
asook landbankwaardeerder. 

,,H.N.P Het 
Beswaar 

Gemaak'' 
,Die setel van Brakpan is 

deur die inwoners van Brak
pan my aangebied. Die Trans
vaalse adviserende komi tee van 
die H.N.P. bet hierteen be
swaar gemaak en op aandrang 
van die Afrikaners van Brak
pan bet ek besluit om die setel 
as onafhanklike A.P.-kandidaat 
te beveg", bet adv. B. J. Vor
ster verlede week op 'n groot 
vergadering in die Brakpanse 
stadsaal verklaar. 

,BOLAND SAL IN 
VERKIESING DIE 
DEURSLAG GEE' 

Die Afrikaners van Brakpan 
weet wat eenheid is, het hy ge
se. Met verwysing na die beleid 
van die V.P., het spr. verklaar: 
,Neem maar net ons Minister 
van Landbou, mnr. Strauss, wat 
nag nooit 'n lam hoar bier het 
nie. Wat weet hy van land
bou? En wat weet Minister 
Colin Steyn van Arbeid ?" Die 
vergadering het ordelik verloop. 

Dooies In 
Berlyn En 

Landen 
Die Geallieerdes maak daar

op aanspraak dat hulle tydens 
die lugaanvalle op Berlyn 35,000 
burgerlike persone gedood en 
naasteby 70,000 swaar gewond 
het. Verder beweer bulle dat die 
Duitse lugaanvalle op Landen 
29,800 persone gedood en meer 
as 50,000 verwon~ het. 

Hierdie gegewens is onlangs 
in die Britse laerhuis verstrek. 
Die syfers in verband met Ber
lyn, aldus die verklaring, is 
bloat op skatting gegrond om
dat daar geen amptelike statis
tieke is wat dit bewys nie. 

, Vir 'n baie belangrike deel 
sal die verkiesing in die Bo
land beslis word . . Op 
die Nasionale Party en aile 
nasionaalgesindes in die Bo
land rus dus meer as 'n nor
male verkiesingsverantwoor
delikheid . . . . Vir 'n baie 
belangrike deel hang dit van 
bulle af wat op 26 Mei gaan 
gebeur." 

So lui 'n noodroep in die
hooforgaan van llie B.N.P. 
waar by aandring dat aile 
uasionaalgesindes hul aandeel 
in die verkiesing moet neem. 
Nieteenstaande die beset dat 
almal se hulp nodig is vir 'n 
oorwinning, handhaaf die H.N.P. 
egter konsekwent hul vyand
skap teenoor die Ossewabrand
wag wat in minstens ses tot 
nege Bolandse setels die mags
ewewig bou. 

In O.B.-kringe word hierdie 
oproep vertolk as 'n erkenning 
dat vyandskap nie Ianger teen 
mede-Afrikaners gehandhaaf 
kan word nie, maar, word ver
klaar, sulke oproepe is onvan
pas terwyl lede van die O.B. 
verlaag word tot die status 
van 'n Kaapse Kleurling . . . 
goed genoeg om te stem, maar 
nie goed genoeg om voor te 
stem nie. 

BESLISSINGS 

Die Burger verklaar dat die 
verkiesing volgens die V.P. op 
twee strategiese punte gewen 
of verloor sal word. Die een 
is die Boland en die ander die 
Rand. 

,Ons stem saam", skryf die 
blad ,Vir 'n baie belangrike 
deel sal die verkiesing in die 

Eetmaal Styf 
Noodhulpfonds: 
Nog Afhanklikes 

PRETORIA: Na afloop van die offisiersvergadering 
op Saterdag, 1 Mei, bet ons 'n baie suksesvolle en aangename 
eetmaal in die Afrikaanse Koffiehuis gehad. Elke beskik
bare sitplek was vol en soos gewoonlik was die gees uitste
kend, berig genl. P. W. Buys, Uniale Stafhoof. 

Na aftrekking van die koste 
verbonde aan die eetmaal, kon 
ons £60 oorbetaal aan die Nood
hulpfonds. Ons is baie dank
baar vir die spontane onder
steuning en wil ons waardering 
uitspreek, vera! ook namens ons 
kamerade wat nog aangehou 
word. 

Op Maandag, 3 Mei, het ons 
'n groat ve'"'rrassing gehad toe 
'n verdere vier van die poli
tieke gevangenes losgelaat is en 
die O.B.-kantoor binnegestap 
het. Die loslating is hoofsaak
lik te danke aan die onver
moeide ywer van sen. J. van 
W. (oom Naas) Raubenheimer. 

Tans is daar nog vyf politieke 
gevangenes wat afhanklik is 
van die O.B.-Noodhulpfonds. Vir 
bulle afbanklikes moet ons nog 
maandeliks £50 inkry om buUe 

(Vervolg van vorige kol.) 
Genl. Nel het so pas sy ma

nuskrip ,Agter die Doringdra
de in Koffiefontein" aan die 
pers oorhandig. Hy skryf 
ook dikwels artikels vir tyd
skrifte. Hy is besonder lief 
vir lees en houtwerk en baie 
van sy meubels het by self 
vervaardig. Sy boekery is 
honderde ponde werd. Hy het 
'n sterk sin vir humor en gee 
nie gou moed op nie, word van 
hom vertel. 

te voorsien in die aUer nood
saaklikste behoeftes. Om dit te 
kan doen, is die ondersteuning 
van elke lid van die O.B. nodig. 
Dra nou u dee! by! 

Kanada Sluk 
Imperiale 
S/aappil 

Kanada sal voortaan nie meer 
bekend staan as die ,Dominium 
van Kanada nie", maar slegs as 
,Kanada", volgens 'n wetsont
werp wat deur die Kanadese 
laerhuis geloods word. Die wets
antwerp skrap die woord ,do
minium". 

Hierdie naamsverandering is 
'n uitvloeisel van die besluit 
van die Britse regering verle
de jaar in Julie om die domi
niums nag ,groter vryheid' te 
gee. 

Van Britse kant is dit slegs 
'n taktiese set deur Kanada siel
kundig te bei:nvloed en hom te 
laat voel dat by nie onderborig 
aan Brittauje is nie. In werk
likheid werk dit mee om te ver
seker dat Kanada ,behoue bly 
vir die Britse Ryk". 

Stand punt 
Van Blad Wat 

0.8. se 
Advertensies 

Weier 
Boland beslis word. Die ses 
setels wat die Verenigde Party 
in gedagte bet, is Paarl, Mal
mesbury, Worcester, en Cale
don (wat in die vorige Par
lement bulle s'n was) en Hot
tentots-bolland en Swellendam 
wat in die vorige Parlement 
Nasionaal was, maar wat vir 
die N asionale Party nou on
gunstig afgebaken is. Die re
gering het hoop in al ses maar 
besef dat a! ses vir hom op die 
gevaarlys is . ." verklaar 
die blad. 

Hierop doen die blad 'n be
roep op alle Nasionaalgesindes 
om die H.N.P. te steun. ,Laat 
elke Nasionalis en elke Nasio
naalgesinde dan elke beskik
bare oomblik tot die beste voor
deel aanwend", aldus die blad. 

VYANDSKAP 

Voordat die H.N.P. nie open
lik vrede met die Ossewabrand
wag maak nie, het hy geen reg 
om die steun van O.B.-lede te 
vra vir 'n partyverkiesing nie. 
Waar daar vir O.B.-lede geen 
regte is nie, is daar vir bulle 
ook geen pligte nie. 

Daar word op gewys dat dr. 
Malan se pers nog steeds die 
O.B. so vyandiggesind is dat 
Die Burger kort gelede nog 
weer, soos dit die afgelope jare 
die beleid was, 'n advertensie 
vir Amajubadag-viering ge
weier bet, terwyl die blad wel 
groot advertensies vir bulp en 
steun aan die lmperialistiese 
Stallard-party plaas. 
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Vir persoonlike frisheid 

en. betowerende welriekendheid 

i8 die antwoord 

I(WV 
-reukwater 

EN 

-laventel 
PRODUKTE VAN SUID-AFRIKA 

Enitste Suid-Afrlkoonse Oistribueerdeff : 
H. ). NIEHAUS (EDMS.) BEPER.K 
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OSSEWABRANDWAG DAWID EN OOM PAUL HET 
~ 

EN PARTYPOLITIEK BUITE STEMMING'' GEBLY 
In ons mcningskolomme verskyn 'n brief van 'n H.N.P.- , , 

ondersteuner aan wie die H.N.P.-orgaan in Transvaal ruimtc Geagtc Vricnd, 
geweier bet vir 'n plt'idooi vir samewerking. Hierdic korrcs- Ek hct beloof om nog vcrder 
pondcnt bcdoel dit blykbaar ccrlik, en omdat by ondui- in te gaan op jou argument dat 
dt'likheid hct oor die Osscwabrnndwag se standpunt, dien die Osscwabrandwag 'n chris
ons hom g<'redelik van 'n antwoord op sy vrae oor die telike plig het om die H.N.P. 

tc ondcrsteun al weier laasge-
Ossewabrandwag sc vcrhouding tot die partypolitiek. nocmdc om met hom vrede te 

In die cerate plans is dit nic korrek om te beweer sluit. Jy het In die verband 
dat die Osscwabrandwag 'n bloot kulturele organisasie is ook op die gcvaar gewys dat die 
nic wcl hct ons volgehou dat hy nie 'n partypolitiekc volk die O.B. sal verwerp as 
organisasic is n ie. Van die begin af het die Ossewabrandwag hy bultc stcmming bly in bier
hom twcc hoofoogmcrkc ten docl gcstel: eerstens die same- die ,kritlckc" verkiesing. Wei, 
snocring van die Afriknnerdom op nie-partypolitieke grond- ck hct reeds aangetoon dat 
slag en tweedens die verkryging van die vryheid van ons aBc vcrklcslngs In die verlede 
volk. Op bierdie g rondslag het die Beweging se deure oop- .,krltick" en .,laastc kanse" ge-

nocm was, maar dat ons na 
gestaan , ·ir a ile Afrikaners, ongeag aan watter party bulle sovc<'l jnre nog ste<'ds verkie-

die Engel'ie maklik mank om I omdat Saul hom :11> 'n n·and 
te <,tern, \\aarom maak by 

1 
\('nolg en \\OU doodgemauk bet. 

dit dan ,·ir die O.B. moeiliker! I Da\\ id lwt br.,f'f dllt mens nie 
teaclyk \)and rn bondgenoot 

Dr. Van Rensburg was in kan \H'CS nil', r n daarom bet 
November verlcdc jaar op die by hom onttrek ann die stryd 
Paarl be reid om die H.N.P. as ' an !IY l'Olk ondf'r h•iding va n 
bondgcnoot te onderstcun in die 'n dwuo;c lf'll.'r wut ~oy beste 
verkiesing ten spyte van laasge- vcgmunne tl!i ,·yande vervolg. 
noemdc se bcstaandc vyandskap 
op daardlc tydslip. In plans 
van dit <luurby te !aut, het dr. 
Malan sy vyan<lskap t oe uit
gebrci deur HY wciering van 
steun uan mnr. Hal'r ngn 'ie 
kandidaat in Brokpa n op a-rood 
, ·an die feit da t mnr. Vorster 
ook 'n O.B. io,. Dr. l\falan hf't 
dus uit &y pad uitgeguan om 
dit vir die o .... ewabrondnaJt nor 
swaarder te maak om \ir hom 
te stem, tern.) 1 by uit S.) pad 
uitgaan om dit \ ir die- Engelse 
makliker te maak. 

Het die volk Dawid oor hier
die ,onchrlstellkc" houding ver
wcrp? Nee, onmiddellik na die 
val van Saul het hulle na Dawid 
gestuur en hom as koning uit
aerocp. \\'ant die ,·olk kan 
baie goed Yerstaan dat mens 
nie tegel~k l'.)nnd en bondge
noot kan \\ t't'S nie. 

Solank dr. Malan die O.B. 

behoort - ook \-ir Verenigde Party-ondersteuners. Maar sings veg. Maar jou aanmer
die imperiale en oorlogsbeleid van laasgenoemde party bet king dnt ons ons ,christelike" 
dit vir sy lede vanselfsprekend onmoontlik gemaak om die pllg moet nakom anders sal 
Ossewnbrandwag se beleid te onderskryf, hoewel ons nog ons die woedc van die volk op 
altyd volgehou bet dat Afrikaners in daardie party nie op die hals loop, moet nog be
grand van hul partylidmaatskap of tydelike politieke oor- antwoord word. In die eerste 
tuiging verwcrp moet word as volksgenote nic. lnteendeel, plaas moet ck bcklemtoon dat 
dit i!'t juls die Ossewabra ndwag se idea a l om bulle uiteindelik die plig om die verkiesing te 
b r t d r · , t b . . 1 t wen nle op die O.B. rus nie, Is dit dan net die O.B. wat 

O ( l C pa r yver e mg m n g ro er een Clu '-aam e snoer maar op dnnnlie organisn.,ie wa t 'n .,Christelike plig" het? 

as 'n vyand hou, kan hy dus 
geen steun van hom verwag nie. 
Daarom steun die O.B. net daar
die kandidate wat openlik en 
opreg vrede sluit met hom. 

met die re., van die vol.k. dit H'Jt, naumlik die u~ .. P . 

KUNSlUATIG 

Ons t'crste Stelling is dus dat die Ossewabrandwag gecn 
partypolitieke organisasie is of wil wees n ie, maar dat 
hy wei 'n \ Oik.,politieke Beweging is wa t die hoogst e v ry
h eid f'n dot'ltrt'fft>nde staat sbestuur vir ons volk nastrewe. 
Daarom \ Cr\H'rtl by jub die pa rlem entere stelsel of pa r t.y
politiek omdat dit ons volk kunsmatig ve rdeel. As bcwys 
van hit'rdie kunsmatige verdeeldheid hoef ons slcgs die 
woordc van 'n vooraanstaande partyleier, mnr. J. G. Stry
dom, in die parlemcnt aan te haal. In verband met die 
IndiCr-W(.'tgcwing bet mnr. Strydom, die volgende stelling, 
volgens Hansard (16 April 1946) gemaak : 

.,As die volk daarbuite en ook die Eeerste Minister 
sc cic volgelingc bulle stem oor hierdie saak kan uit
bring sonder dat bulle daardeur hul party in die 
ongeluk bring, is ek in my gemoed daarvan oortuig 
dat nie aileen m('er a s d ie heHte , .an die lede aan die 
oorka nt van d ie Raad daarteen sal st em nie, maar die 
oorgrote mecrderheid van die \vitmense in hierdie land 
sal stem teen die toekenning van die stemreg aan 
Indiers . . . Daar i" lede aan die oorkant wa t t een hiu
d ie wetsonh~ erJl is wa nneer bulle met ons in die wan
delgange }lraat." 

Wa t bet~en <lit? Dit beteken dat mense wat eners 
\ ·oel oo r \'Olk.,, raags tukke nie eners durf st~m nie omda t 
hulle aan pa rtye behoort wat mekaar volgens die eise \ an 
die ste lsel 1\IOE T beveg. Daar moet 'n regering wecs wat 
wctte maak en daar moct 'n opposisie wees wat daardic 
wetgewing tecnstaan, dit cis die parlementere stelsel. Daar
om verwerp die O.B. hierdie s telsel as 'n praktiese politieke 
middel vir volksbestuur, en nog veel mee r \ir volkseenheid. 

DEUR DR. ~IALAN 

Die vraag word gestel hoc die O.B. hierdie doelst elling 
rym met sy buidige deelnamc aan die parlem entere verk ie
aing. Dit is 'n baie maklike vraag om t e beantwoord. Die 
o .. .,ewabrandwag verwerp die partystelsel, net soos dr. lUalan 
dit 'n paar jaar gelede ook verwe rp het sonder dat hy 
daarmee hom s kuld.ig gemaak bet aan moord op sy party, 
toe hy die , ·olgende gese bet: 

.,Die demokrasie soos ons hom ken - of die Britse 
pa rlemente re stelsel, wat ons n ie met die demokrasie 
moct verwar nie - is 'n ka rlkatuur \"an demokrasie. 
\Vat dit betref, bet ek geen bCl>waar dat d.it wegge\ eeg 
word nie." (Die Burger, 25 Maart 1941). 

Die verskil is net dat die Ossewabrandwag nie net 
gecn beswaar hct nie, maar hom doelbewus beywer vir die 
.. wegveging" van die Britse parlementere stelscl. Maar 
totaovcr was by nog altyd bereid om binne die parlementere 
staat, solank dit bestaan, sy plig teenoor sy volk na te 
kom dcur die rigtings in die partypolitiek te steun wat 
naastc a an hom is. Dit is tog baie ecnvoudig : Wa nneer 
iemand 'n nuwe huis wil bou, bly by in sy ou huis woon 
t otdat hy ger t-ed 1-. om oor t e trek na d ie nuwe huis. Die 
O.B. is nle verJllig om hom af t e sonder van die daaglikse 
)mlltleke Jewe omda t hy hom voorberei vir 'n nuwe staa t 
nie. t~n so was dr. Ma la n ook voorheen bereid om t e bly 
woon In die ou Jla rt.yst elsel t ot tyd en wyl clit - sonder 
beswaa r va n sy kant - , weggeveeg" word. 

Die Osscwubrandwag bet dus nooit as eis gestel, en hy 
doen dit ook nic nou nic, dat almal hul partye moet bednnk 
en by hom kom aansluit nie. Dit is juis wat dr. Malnn 
doen. en waarom ons hom kwalik neem. Laat ons gesamentlik 
ons kragtc aanwend om daardic nuwe regeringstelsel te bring 

(\'crvolg in volgcnde kol.) 

Dit i., d it~ pliJt ,·an die H.N.P.- Maar jy se die volk sal die 
leidinJt om dit mnklik te maak O.B. verwerp omdnt hy nou 
vir all f' moontlike ondersteu- nie onvoorwaardelik IIY steun 
ners om l' lr bulle tc 11tem. Dat aan sy vernietigcr wil vcrleen 
bulle dit bel!rf, blyk uit die feit nie. 

<Vervolg van bl. 6, kol. 3) 
kaners ook by die Volksbcwe
ging kan ingeskakel word -
wat vir 'n leeftyd nie denkbaar 
is nie - altans nie so lank 
as daar 'n Britse Konneksie is 

dat bulle uitdruklik ter noor die 
Engrlse bely dat die vrrkie'ling 
nie oor 'n rcpubllrk guu n nie, 
maar bloot oor die ,·oortb(>staan 
van blanke Suid-Alriku. Dulle 
maak dit dus so maklik as 
moontlik 'ir die t:n~tel!tmun om 
\·i r bulle te kun stem op Jtrond 
\·an sy kleur.ta ndpunt. 

BREI UIT 

Doen bulle nou dieselfdc 
tccnoor die O.B. teen wie hulle 
in so 'n kwaai st;yd gcwikkel 
Is dat hul pers selfs nie cens 
bctaalde advertensies vir honger 
vroue en kindertjics wll opncem 
wat deur die O.B. ingestuur 
word nie? Nee, bulle w;yk n ie 
'n duim uf ,·an hul inge~lane 
pa d \ '!Ill \ )·andslrop nie. Ter
\\ illt' , ·an die Engel!>e &temme 
n)k bulle \ U n die Republiek af, 
mnnr tern ille \ un bul eie broen. 
se !tl l'mmeo \\ il bulle .. ells n ie 
<'t'n., bul \.)·an!L.,knp beteuel nie. 
Inteen<.lt>CI, bulle brei dit &ells 
uit tot binne in die boofbe
stuur \'Un die Afrilronerparty. 
As jy lets op die hart het oor 
.,chrlstellke pllg" kan jy dit 
b(•slls met groot selfvertroue 
ann hl<'rdlc mcnsc se. 

l\fOEILIKER 

Die Illig om die verkiesing 
tf' wen vir die .,Atrikunerdom 
en blunke Suid-Afrika" rus 
op dr . .'\falun wat hom daar
\OOr uihtef'. As by dit l ir 

Die geskiedeni., <,t t'm rgtf'r 
nie met jou saam nir . Ons 
het twee uitstaande voorbccld<' 
hiervan, een in ons eic gesklc
denis en die ander in die Bybclsc 
geskiedenis. Toe president Bur
gers in 1876 die vcldtog t<'<'n 
Sekoekoeni op homsclf g<'nC<•m 
hct het die latere pres. Kruger 
geweier om nan die oorlog deel 
te neem. Hy het sekere be
sware teen die gcdrag van 
Burgers gehad op grond waar
van hy nic bereid was om onder 
sy bevel aan die stryd dec! 
te necm nie. Terwyl die kop
pige preo;. Burger. dus oorloJt 
gemaak bet teE-n lJie nature-lie 
het Kruger op "Y plans ge!>it 
en wag op die mi.,lukking. Dit 
bet gekom, en die \'olksraad bet 
daarna nie \ ir Kruger ,·erwerp 
nie, maar 'ir Burgers aa nge
W ) s as die ma n wat \·erant
woordelik was 'ir die misluk
king. En die \ Oik het HY uit
&prauk 'n paar jaar Inter gcgee 
toe by Kruger vcrhef bet tot 
lid van die Driemnnskap en 
danrnn u& l'erstc president "~m 
die berwonne Rt'publiek. 

DAWID 

Die ander geval Is die van 
Dawid wat in die stryd teen 
die Fillstyne waarin Saul ge
sneuwel bet, neutraal aebly bet 

nic. 

Tcrwyl dit dan so is, Is 
dit <.Inn die moeite werd om ons 
Afrlkan<.'rs vcrdeeld te hou vir 
l(•ts wat vir die teenswoordige 
maar net 'n skaduwee is en 'n 
onmiddclllkc lcwensbelangrike 
saak op 'n noodlottige misluk
klng af te stuur? 

Ek rocp my mede-Afrikaners 
toe : Vergeet aile werklike en 
denkbccldige griewe teen jou 
mcdcbrocr vir <!en maand van 
vandag nf, dink met belangstel
llng en hulpmnrdigheid aan me
kaar, en wle wect watter hell
same gevolgc dit sal he op 
ons vcrdcre verhoudings tot 
mekanr in die toekoms. Ons 
nageslag !lal ons daar dankbaar 
voor wces. Suid-Afrika en my 
brO<'r 1•crste en dan my party. 
<Le<'s ons hoofartikel>. 

PLUIMVEE 
Die ..... ll'llrma - a PLUI.MT1UI 

amaa • ...._ Pac»DUK~ -.. ...... : 
C. M. ELOFF EN KIE. 

( ..... ) ... 
MA)WW:VAQ (....... 71.11) lf--

t••·········································· I REISPROGRAM 
Genl. Wl R. Laubscher 

Genl. W. R. Laubscher, Voorligtingsoffisier van die 
O.B. in Wes-Kaapland, apreck vergaderings toe op 
die volgende plekkc in Generaalskappe A15 en A17: 

<Vervolg van vorlge kol.l 

waarbinne daar geen voor
siening vir politieke partye 
en amptelikc opposisics ge
maak sal word nie. As daar 
dan verskillc moet wccs, en 
bulle sal altyd daar wecs, dan 
stem ons elkcen daaroor vol
gcns eie oortuiging, soos in 
die ou Bocrc-republicke, en KAROS, 17 MEl om 3-uur nm. 
soos adv. Strydom bcpleit bet GROOTDRINK, 17 ~u;J om 7-uur nm. 
vir die I nditirmaatrecl. BOEGOEBERG (Saal), 18 1\ml om 3-uur nm. 

Int ussen behou die \'Oik sy GROBLERSHOOP (Saa l), 18 !\lEI om 7-uur nm. 
I>a rlemente r(' front om t e fun- NIEKERKSHOOP (Saal) , 19 1\U<;I om 3-uur nm. 
get>r so la nk die parlemen- PRIESKA, 19 1'11<;1 om 7-uur nm. 
te re ste lsel be..taan, maar by KANONEILAND, 20 1\U;I om 4-uur 
berei hom deur middt'l , ·an nm. 
sy Volksbeweging voor vir die U PINGTON, 20 1\U~I om 7-uur nm. 
totstandbreng ing , ·an sy pa r- KEUIOES, 21 ~n;1 om 4-unr nm. i 
t~ lose 'itaat . Dit wa ., die , ·er- 1\IARSHAND, 21 ~n;r om 7-uur nm. 
s tandhouding tus '>en die O.B. RHENOSTERKOP, 22 1\U ;J om 1-uur nm. 
<'n dr. l\la la n voordat Jaas- KAKA:\lAS, 22 :\lEI om 7-uu r nm. + 
gt'noemde dit , ·erbreek het • 
mt>t sy eis da t die O.B. die Aile Offisiere en Brand n ac;te moet aanne-.ig wees ! i 
a k '>iefront van die }la rty moet • 

nord. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••; 

• 
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STEM VIR EEN WAT MY 
WIL VERNIETIG? 

Mnr. P . du Toit Roux, Won- ~ Laa t dit verstaan word: Ons 
dcrfontein, Cradock, skryf: Ek hulp het ons aangebied vir die 
wil by vernuwing wccreens ~ely toekoms en vir altyd. Die man 
dat ek trou gesweer het aan wat ons voortaan nodig hct, 
cie O.B.; ander bet miskien kan na ons toe kom. 
nic - ek het - en daarom sal Wat help dit dat die kandi
ck staan of val by die O.B. Vir daat in my kiesafdeling goed
al die jare wat ek lid van die gesind is teenoor die O.B., en 
organisasic is, kan ek se, dat sy partyleiding laak, en as hy 
ek scdertdien nog nooit enigc in die party-koukus kom, word 
partypolitieke vergadcring by- sy mond gesnoer? Nee, as daar 
gewoon het nie. Ek hct nie een enkele voorval plaasvind 
behoefte aan rusies nie. In die soos tans in Brakpan, dan staan 
O.B. het ck en my huisgesin ons O.B.'s dwarsdeur ons land, 
vrede gcvind en vrede genie~ saam soos ons gewoond is om 
met die bepaaldc doelstelling, saam te staan. Ons stem of 
vir My God, My Volk, en My alma! en ooral, of niemand stem 
Land, Suid-Afrika. Ek het ook erens nie. 
g'n behoefte aan twisgcsprekke Glo jy dat die saak waarvoor 
met partypolltici nic. die O.B. staan goed en reg is? 

Scdcrt my toctrede tot die Ek glo dit! Nou, dan le ons 
O.B. het ck ook nog nooit ge- krag vir oorwinning en gesag 
stem vir cnigc partypolitieke in die beslistheid van ons wil , 
kandidaat met tye van eleksies, om deur te leef en deur te voer 
hetsy vir die parlement of vir wat ons in glo. Ons het self
die Provinsialc Raad nie. Dit het respek! Ons bet trou gesweer 
ook geluk gebring. In sy doel7 aan mekaar! Ons het 'n doc!: 
Stelling is die O.B. fanatiek, en My God, My Volk, My Land 
'n fanatieke O.B. Is ek, en be- i uid-Afrika. 
hoort elke lid van die organi-
sasie ook te wees. 

Vanaf dr. Malan se berugte 
Paarlse toespraak, waardeur by 

•••••••••••••••••••••• I ANDER BRIEWEi 

.. 2~.~~~~~~.!1 

Gaan Nie 
Stem 

1\l nr. B. van W yk , jr., Angora, 
Bonnievale, skryf: 

Ek sal dit op prys stel as u 
my, deur middel van ons blad, 
presiese inligting kan verskaf 
oor die kwcssie of ek moct 
stem of nie. Wat myself aan
gaan, ek trek onder geen om
standighcdc my kruisie agter 
die naam van 'n man wat my 
gaan vermoor in sy party-po
Iitieke kaukus nie. 

In ons kiesafdeling sit ons 
met 'n kandidaat wat vir die 
ccrste keer gaan probeer om 
in die praathuis te kom. Toe 
op 'n vergadering aan hom ge
vra word wat sy houding tcen
oor die Ossewabrandwag is, het 
hy gekom met die gewone floue 
,versekering": ,0, ons is bulle 
goedgesind en verwelkom bulle 
ondersteuning". 

Ek weet dat bier in Bonnie
vale nog O.B.'s is wat nog 
nie besluit bet wat bulle gaan 
doen nie. Ek kan egter nie 
sien waarom ons Ianger moet 
Iaat mors met ons deur 'n 
klomp party-politieke smouse 
wat daarop uit is om bulle eie 
partytjie te red onder dekking 
van die slagspreuk: ,Stem vir 
die H .. N.P. en behoud van die 
blanke Afrikanerdom" nie. Nee, 
meneer die Redakteur, aan 'n 
H.N.P.-kandidaat sal ek nooit 
glo nic. As hulle sogenaamdc 
,nasionaliste" dan nie goed is 
om te stem vir 'n Afrikaner
seun wat in 'n Empire-tronk 
gesit het nie, waarom moet ons 
vir hulle stem? 

Ek sal niks meer verwelkom 
nie as 'n bevel van die K.G. 
dat ons nie moet stem nie. 

ons in die hande van die Em
pire se uitruikers en vcrvolgcrs 
gegooi het, het ons 'n stryd 
vir !ewe en dood mocs vocr. 
In klipscllc en teen doringdrade 
is ons vasgeja. Goddank deur 
die getrouheid van die brand
wagte, is ons daardeur. Ons 
hct baic foutc bcgaan, vir die 
liewc vrede sc ontwil, en uit 
liefde vir ons vaderland, en -
daarvoor mocs betaal. Ons het 
dikwels voor die partypolitick 
gekruip, omdat ons ook van 
die huidige regcring ontslac 
wou raak. Met wattcr gcvolgc? 
Ons staan nou weer voor 'n 
verkiesing; weer het ons in die 
stof gekruip; weer kry ons die
selfde soort behandcling: wie my 
wil help moet homself verloi!n. Sal 
ons nie Halt roep nic? Vanwaar 
rus daar 'n phg op my om te 
stem vir die man wat my wil 
vcrnietig? Wat bctckcn my po
litieke gcloofsbelydenis dan? As 
die H .N.P . kans sicn om die 
verkiesing tc wen, in rusic met 
my - ons sonder my stem, 
laat hom aangaan ! Wie is die 
O.B.? Die O.B. is die room van 
die H.N.P . Ons kan nie die een 
ding verkondig en 'n ander ding 
doen n ie. Ons hct mos ons cic 
politieke beleid. As dit tc af
skuwelik is vir die H.N.P., en 
hy nic kans sien vir saamwerk 
nie, ons sal nie ons doelstclling 
verloen nie. Is dit nic hy wat 
verlee is oor stemme nlc? Kan 
by die verklcsing wen sonder 
ons? Indien ja, waarom ver
moei u en ek ons dan ? Sit hier 
nie juis ons mag, selfbehoud en 
gesag nic? Ek is gcwillig om <Vervolg van kol.~ 5) 
met my hardnekkigc broet:, die H.N.P . te gaan stem maar 
weercens af te daal in die fun- nie goed genoeg dat d ie H.N.P. 
sigc modder en slyk, as ons vir bulle moet stem nie." 
maar net albei daar, tot 'n be- Mag ek en duisende nasiona
ter insig kan kom van wat die liste en nasionaalgesindes u 
waaragtige betekenis is van smeek om sake nie vir ons 
,.hande-vat." bondgenoot, die Afr. Party, 

Mag ek nou, in aile beskcidcn- moeiliker te maak nie en aile 
held, as ccn wat in die vcrlcde verbrokkelinge met naarstigheid 
ook my dccltjie bygedra bet tot te vermy. Pleit met al u krag 
die uitbou van ons gelicfdc or- en oortuigingsvermoe dat clke 
ganisasic 'n bale ernstigc wcnk Nasionalis en d ie N . Party-or
gee aan ons offisiere en brand- ganisasie op Brakpan sy uitcr
wagte? Sal dit my kwalik gc- ste sal doen en pligsgetrou sal 
neem word? I werk en stem om die Sap daar 

Hicr is dit: Kom ons bly ons- 'n ncderlaag te besorg . - dus 
self, die Osscwabrandwag. Ek I vir mnr. Vorster te werk en tc 
is my broer sc hocdc r, en nie stem. As u u sover kan necr
sy teenvoeter nic. As hy met buig sal die hele Afrikanerdom 
my wil rusic maak, dan gaan u dankbaar wees en u daarvoor 
ck uit sy pad uit. Ons mcng I hulde bring. 

ISoos Ons Lesers1 
Dit Sien 

DIE BESLUIT 
Kapt. Henri Slegtkamp, 

D.T.D., 'liddelburg, T ,•I., !>k ryf: 
Ek was tcenwoordig op die 

offisiersve rgadcring tc Pretoria 
wat toegcspreek is dcur genl. 
prof. Van der Wcsthuizcn en 
later bet die K.G. ook sy ver
skyning gcmaak. Hy is met 
luidc toejulging begroct. 

Ons het natuurlik die ver
kiesing bcspreck en ook die 
besluit van \Vcs-Kaapland om 
nie tc stem solank as dr. Malan 
vyandig tcenoor die O.B. bly 
nie. Hoc kan mens vir Malan 
stem as hy so aanbou? 

Die K.G. hct vcrlang dat ons 
aan die H.N.P.-kandidate moet 
vra omtrent hul houding tcen
oor die O.B. Hy sal dan in die 
teenwoordighcid van die hele 
publiek sy opcnlikc antwoord 
moet gee. Ek hct dadclik op
gespring en gese dat bulle se
kerlik alma! 'n positiewc ant
woord sal gee dat hulle die 
O.B.-gocdgesind is. Vir hulle 
betcken dit dat bulle jaarlikse 
£1,000 vir vyf jaar lank behoue 
is. Hullc silt tog maar na die 
wil van die koukus, wat in dr. 
Malan sc handc is, moct handel. 
• Ek wonder hoc dit met dr. 
Malan se gcwetc staan. As hy 
aan bewind kom sal by alles 
in sy vermoli docn om die O.B. 
en ons gcliefdc K.G. tc vcrnie
tig. 

Ek bet my hoop gevcstig op 
mnr. Havcnga maar ck wil hom 
verseker dat gckooptc vricnd
skap nog nooit gcdcug het nie. 

Bars of buig die O.B. sal 
nooit ondcrgaan nic maar as 
oorwinnaars uitkom. Baie ge
luk, Kaapla nd, met jul manlike 
besluit. Glo my, dr. Malan is 
nic baie bckommcrd om Ecrste 
Minister te word nic. £2,000 
per jaar plus die toclac uit 
die Beyers-cr!lating is vir hom 
baic gcric flike r as om cerste 
Ministe r te wccs. 

Steun Dr. 
Malan 

Volgens bcrig in die pcrs het 
adv. J. H. Conradie, H.N.P.
kandidaat in Gordonia, op 'n 
vcrgadcring gcso dat hy hom 
vcrccnsclwig met sy partybelcid 
van dlskriminasic teen O.B.-le
de. Adv. Conradic voldocn dus 
nie aan die cisc vir ondersteu
ning nie. 

BRIEF WAT DEUR 
DIE TRANSVALER 

GEWEIER IS 
i'lnr . J. P. Sta .. !>en, Po!>bus 1372, P retoria, stunr on

derstaaDde brief wat deur "Y blad, Die Trans\·a ler, geweier 
is, aaD ODS ' 'ir publikasie. Hy voeg daaraan t~e: , Dit 
voorspel ' 'ir ons volk 'n duistere toekoms as koerante weier 
om briewe te plaas wat in fatsoenlike taal gel>tel is. A., ODS 
mekaar nie denr die koerantekanaal kan bereik nie, wat 
is dan die nut van 'n koerant ?" Ons plans die brief enigsins 
verkort : 

Om my skrywe in die rcgtc Jig delings laat tuisbly, en dus ook 
te stel moet ek maar dadelik indlrck steun verleen aan die 
meld dat ek 'n vurige nasionli3 Smutsparty. Dit is tog duidelik 
is en nog nooit lets anders was vir elke kind om te verstaan. 
n ie. Ek is ook nie 'n O.B. nie. Die Afrlkaanssprekende en na
Saam hct ek met genl. Hertzog sionaalvoclcndc dee! van d ie 
die N. Party begin en is dit volk sal die dure prys moet be
vandag nog en bet ook nooit taal vir die moedswillige en eie~ 
gesmelt nie. Verder is ek 'n sinnlge houdings en uitlatings 
Republikein wat my dee! ge- 1 wat u en dr. Van Rensburg en 
docn hct in die Anglo-Boerc- andere innecm en so kwistig 
oorlog. rondstrooi. \Vaartoe tog al die 

Nou moet ek se dat ek diep 
ongelukkig en ontevrede gevoel 
bet toe ek gisteraand die berig 
in u uitgawe van 15 deser gc
Jees bet oor die Brakpan-ver
kiesing. Ek het laasnag maar 
swaar aan die slaap geraak en 
telkens wakker geskrik met 
Brakpan in my gedagtc en die 
onsinnige vcrtrocbeling van ons 
kanse daar om 'n Sap uit die 
Parlement te hou. 

Brakpan kan vir die Afrika
nerdom verower word as on
nodige afbrekende invloedc gc
:;moor kan word. Aangcsien 
nog die Afrikanerparty nog die 
N. Party 'n offisiele kandidaat 
daar stel, waarom dan nie mnr. 
Vorster daar verwelkom nie? 
AI is hy 'n O.B., is en bly hy 
immers 'n goeic Afrikaner en 
republikein. Se ons nou vry 
uit: wie verkies u om daar in 
te kom, Iicwer 'n Sap of liewer 
'n O.B.? Die ber ig waarteen ek 
en seker duisende nasionaat
voelende Afrikaners be&waar 
maak is pragtig daarop here
ken om mnr. \ 'orste r die onder
~pit te Iaat delf. Onthou tog 
dat twee verkeerde dinge nie 
een reg maak nie. U en Van 
Rensburg werk pragtig saam 
om setels aan die Sap-party pre
sent te gee. 

Die Kommandant-generaal !e 
jongste toespraak op Stcllen
bosch, sekere artikcls in 'n vo
rige uitgawe van die O.B., en die 
pamflette wat nou vanuit Pre
toria versprei word, sal sonder 
twyfel as vrug dra dat duisen
dc O.B.-lede van die stembus 
sal wegbly en a lso indirck vir 
die Sap of Arbeider of Kommu
nis stem. U optrede of houding 
weer teen mnr. John Vorstcr, 
die enigste onafhanklike O.B.
kandidaat, sal ook net so seker 
as die cerste honderde O.B.-Iede 
van die stembus in andere af-

kleinlike gekyf, en verbrokke
Jing van die Afrikaner stem? 

Ons bet elke stem broodnodig 
en nic 'n enkel een behoort Jig 
&'eag tc word nie. Die arme 
hardwerkende stemwcrwers en 
organiseerders sal baie kosbare 
urc en energie moet vermors 
met vcrduideliking en goed
praat en socbat om reg te maak 
wat deur u en Hans van Reus
burg onder mckaar verbrou is. 
Is dit nic skreiend nie? Dit 
brinll ons niks verder om mnr. 
Vorster te verwyt dat by die 
vcrwarrin~r geskcp hct nie. Saak 
is hoc gaan ons die beste ge
bruik maak van ons kanse. 
Waarom daarop hamer dat die 
Nasionalc Party (ek gebruik 
nooit self die H.N.P. term nie) 
nic verantwoordclikheid in die 
setcl aanvaar nic ,en sal die 
Organisasie van die H .N.P. in 
Brakpan nie ann die verkiesing 
kan dee! neem nie. Die H.N.P. 
laat dit aan sy ond.Jrstcuners 
in Brakpan vry om elkeen in 
sy individuele hoedanigheid 
daar te handel en te stem vol
gcns sy cie oordeel"? Dus ook 
buite stt'mming te bly natuur
lik ! 

Bc~cf u of wic ook al daar
voor vcrantwoordclik is wat die 
natuurlikc gcvolge van hierdie 
vc rklaring sal wees vir mnr. 
Vorstc r in Brakpan en vir die 
nete N. Party oor die algemeen? 
Net prcsies namclik wat die on
vermydelikc gevolge sal wees op 
O.B.-lcdc van dr. Van Rensburg 
sc vcrklaring dat hy nog nie 
gcnadc ontvang bet om vir sy 
,Slagter" tc stem nie en ,wat 
die H.N.P.-lciding betref, het 
clkl" Afrikaner man en elke 
Afrikaner vrou en moeder in 
die Osscwabrandwa~r die J>Oli
tieke status vpn Kaapse Kleur
lingc . . . Gocd genoeg om vir 

<Vcrvolg in kol. 2) 

7,111,111 
••• OMS JAARLI KSE KORINGOPIRENGS 

In die afgelope jare het die Unie se 
koringproduksie vinnig gestyg. In 1911 
was die opbrengs 'n weinig meer as 
180,000 ton. In 1939 het dit reeds 
520,000 ton beloop. Tans word in 'n 
goeie jaar 'n bed rag van £7,700,000 aan 
koringboere uitbetaal. 

VOLKSKAS het in die uitbouing van 
sy takstelsel, ook die ryk korin~produ· 
serende gebiede van die land in ag ge• 
neem sodat die Bank daar reeds goed 
verteenwoordig is. 

ADe aebrulklike bankdientte word nntrek, 
lntlultende lopeode tjek.rekeoiogs, f!>Ur• eo beo 
leniotrsfuUlteite, eo rqstreebe oonese (dnlae) 

:::;-di~:::=n::;.r:~~ 3;~ ~o::d'.f."odeote 

Navrcu word ~lkom. 

HOOFIWITOOR: PIIETORIA 

LOMDEN AGENT£: Uoyds lank Umited 
NEW TORK AGEJITE : CMmical lank and T...-Co. 

ons nie in 'n twisgeskryf nie. Oor en weer roep ek alma! 
Ons verduidclik met so min toe: ,.moet tog nie toelaat dat 
woorde en so ecnvoudig as ·, ons .,broederhaat" ons ,.broeder- 1 
moontlik aan ons brandwagtc. Jicfde" versmoor nie. liliiiilililillilllillllillllli•••••••••••••••••• <GeregistTeerde Handelsbank) 



BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 12 MEl 1948 

TABIEP VIB GEKLASSIFISEEBDE ADVEBTENSIES: 

BobboadeUke Kfllllllllrewmp: 
(Verlowlng, buwellk, cebOOrte, aterfgeval, In memorl&ID, celukweo.elnc. 
ens.) ld per woord; minimum 3/- per plulng. Voorultbetaalbaar. VIr 
berba!Jngs 25 pat. afelac. 

Bancletsadvertenalea: 

245 GfVALLf 
IN APRIL 

Eerate plasing, 2d. per woord. VIr berballngs 25 pst. afalag. 

Gedurende April was daar 245 
gevalle van kinderverlamming 
aan die Rand. Scdcrt 1 Julie 
vcrlcde jaar is die totaal nou 
649. Gevallc van vcrlamming 
word nog steeds aangcmcld, 
hoewel in verminderdc getallc 

lntekenceld op .,Die 0.8.'' (versk:vn weekllks): 10/· per jaar of IS/· per 
6 maande. Voorultbelae.lbaar. Sluur adverlenslegeld en be~telllngs na. Poabua 
28, Slellenboacb, en lntekengeld na l'osboe 1411, Kaapstad. 

VERLOWING 

OIB~ON - THALWITZEB. - Hler
mee we:na Rtna_, dogter van mnr. ~o 
mev. T. M. Tbalwitzer, Hellbron, en 
Willie, aeun van mnr. en mow. o. J.' 
Otbeon, Marquard, aan famllle en 
vrlende(lnne) bekend te maak dat one 
verloot geraak het op 1 Mel 194.8. 

1215/ K. 

IN 1\IEl\IORIAM 

SOOS ONS 

0.8. Sy 
Grootste 

LfSfRS DIT SlfN 

Die 0.8. en 
Partypolitiek 

OJ'PERJIIANN. - Alida, een jaar 
van eenaaamheld en verlange Is verb)' Vya n d eo nog bly H Mei 1947 soos •n dag , Mnr. J. P. Stassen, Sesmyl 
van glater. Dlt was Gods wn dat u spruit, Pretoria, skryt: 
moea ga&n. - Treurende Eggenoot,-.. 
klndera en klein Llda. .. - ~ Geliewe vir my plaasruimte 

12/5/ K. Mnr. J. K. Grove, Babanango 
-------------- zoclocland skryf: Aan m; in u veelgelese blad af tc staan 
BOl\IE, P~"TE EN SAAD I mede-Brandwagte wil ek n vir die stukkie oordcnking: 

___ ct 'n Sprekende oor sy verhouding 
LUSEBNSAAD. - Vara aaad, atan- paar vrae stel: H oe kan ons op met die Ossewabrandwag het 

da.ar<l a;ehalte. Doddervry. £9 per 'n eerbare manier gaan stem, 
aak, 203 lb.. gelewer Oudtahoorn- h ts d' k f . d' d mnr. Havenga onlangs op Hob-
ataele. K.M.B. - D. s. DU TOIT, e Y Ire 0 m lrek eur die house gese dat die O.B. nic 'n 
P.K. Armoe<l, Dlstrlk Oudtaboorn. Afrikanerparty as die H.N.P. 

14/t/TK of liewer dr. 'Malan, elke politieke organisasie is nic maar 
-------------- dag 'n kulturele. Dit hct sy lciers 

ERTE. - Ooewermentl·ceserUflseerd, sy vyandigheid teenoor die 
Oreenreaat goed skoongemaak £6/10/· 0 B en u ook al oor en oor gcse. 
per aa.k. Ongeaerttelseerd £5 per eak, · · - sy mede-Afrikaners - D t · d d 
200 !be., v.o.s. Oudtshoorn. - KAR- openbaar? Wat dr. Malan wil aaromtren IS aar an gccn 
BOO SAAD VERSPREIDERS, l'oebtts he is om die O.B. as ste verskil nie. Nou is dit tog on-
107, Oudtebooro. 7/4/8 mosse vcrstaanbaar dat die O.B. so 'n 

te gebruik en as ons klaar ge-
OOEWEIDIENTSGESEBTIFISEEBDE I stem het, wat se versekering hct hcwige stryd het met 'n politie

Dooker Detroit Beetsaad 15/-, Ch&~~~tenay ons 0 B 's d t h . ·n dl'c kc beweging soos die H.N.P. 
worteleaad 7/ 6, Silver K1ng Uleeaad · · a Y ons me 1 En die rusie is nic oor kul-
8/ 6 per lb. Posvry. vra pryalya van han sal doen nie? 
l'BEMIEJII!>, P.K. Schoemanahoek I tuursake nie maar suiwer oor 
Oodtaboom. 21/4/TK 1 · k ) th d 

I 
Die vyandskap van dr. Malan po itle e aange een c e - oor 

OROE,.'TESAAD.- Ooewennents-~e- . b die reg van lidmaatskap van.die 
~rtUISHrd.. Detroit en Egtpt1ese Plat IS mcer woedend as wat ons e-
5/ · per lb. Cbantenay-Wortel 7/8 per scf. Om my bewcrings te staaf N. Party en d~e reg .o.m op 
tb. Poavry. Skryf: KABBOO ISAAD .

1 
k t d' 

1 
d sy besture te dJCn en d1c reg 

VEILSPBEIDERS, Posbus 107, Oodta- WI e ne graag . le vo gen c om as parlementslid tc staan 
booro. 7/4/8 onder u aandag brmg. Onlangs 

was van een van dr. Malan sc van daardie politiekc party wat 
ROOSBOOMI'JES, WINGERDSTOK

KIES, Ens. vir 1948-planttyd. Skryf 
om gratia pryslys s.an LA MOTTE· 
KWEKERY, P.K. LA MOTTE. 

18/2/TK 

GEMENG 

GBAPSTEENMAKEBS. - VIr ~ .. 
waarborcde tevredenbeld tree In ver· 
blndln& met die S.A. GBA.FSTEEN 
ICN MONUMEl't'TWEBKE (EIENtl.) 
BP&. van Voortrekkerweg 360, lollllt
laDd. . (Onder persoonllke aandag van 
oo.e BeaL-Direkteur, mnr. Jannle 
Clllle). Telefone--5-H20 en 6-02823. 

KLEREUAKERS: Leer die Kuna va.n 
Sn:y. Persoonlike en Poskursusse kan 
gevolg word. Getoetste patrone word 
ook vooralen. Skryf om besonderhede 
aan: !Snyerskool, Bus 196, Stelleobooeh. 

28/4/4 

VAN'S OONCBETE l'BODUOT8 

AI.J.EBI.EI - Waterapoel·rloolatel
•elt, vloertefla en gepolltoerde ter
rauo·kombuteopwastafela en artlkela 
-ol leel vir Jl"rief, blgl~ne en net
held. Volle besonderbede akrywe:
VAN'S CONCRETE l'BODOCI'S 
(ED.MS.) 81'&., Carlatra.aot 5,., Pre
tori&. 3/12/TK. 

MEUBELS 

MEUBEL8. - Beter meubela teen 
bllllker pryae. Babawaentjlea, etoot
llarretjlea, drlewlele, llnoleuma, tap:yte 
ena. ook altyd In voorraaod. Geen 
Katalogua. Meld waarln u betangatel. 
- VISSEB-MEUBELS, Lanptraat 291, 
Kaapatad. 3/12/11. 

MEUBELS.--Ons aal u bula of 
llantoor volledlg MeubUeer teen bllllke 
mUIIIdellkse paa.lemente. Spealale 
kortlnp vir kontant beateillnp. 8kryf 
om one volledlge katalogus met pryl· 
171. Ook In voorraad: Draa<lloae, 
wlndlaatera, llnoleum-vlerkante van II 
vt. breedte vir 4ombuls, alumlnlum
llaatrolle In stelle van 3, ena.
UNIKA MEUBELS <EDMS.) Bl'K., 
Vlctorlawec 171, Woodstock. 

12/11/TK 

RADIO 

WV\Y EN WUW, die Beroerodt 
Badlo·lncenleurs, Stasleweg, PAROW, 
verlloop en berate! Radlo'a en Elektrleat 
Toeetelle. Oereglatreerde Elektrllllelta· 
aanoemera. Foon ~35. 

SOUT TE KOOP 

BO£K u bestelllngs vir vroe6 
aflewerlng sodrs. sout verkrygbaar Ia: 
Al, L4; No. 1, £3/15/-; No. 2, !3110/·, 
per ton; 100 pond fyo bottersout 8/-, 
vrygela&l Soutwerke. Beste!: Komdte. 
mev. l\IARTIE VENTER, P/sak No. 
X4, Arbeldsloon, Bloem!onteln. 

15/11/TK 

BESIGBEID TE KOOP 

Kruldenlers- en kleraalewlnket In 
o.v.s. coudveld-dorp. Doen dadellk 
aanaoek: Foon tO, l'OSBUS 43, 
m:SNEl'o'XAN. 28/4/3 

PLAAS TE KOOP 

BABANANOO-AREA, 1,000 morce 
groot, ultatekende bees- en akaappla.as, 
volop water, awartwattelbas, goete 
woonhuta, ens. Prys !2/lf>/· per akker. 
Doen aansoek by VOOILSLAO (EDMS.) 
BPK., Posbus 1411, Kaaatad. 

11/4/TK 

handlangers, by name mnr. by O.B.-mense bckend staan as 
Schoeman, hier by ons op Ba- .,Sy Majesteit" se Opposisie. 
banango. Hy is een van die Hulle voel bale seer omdat hullc 
H.N.P. se grofgeskut. Ek het nic op Besturc mag dicn nic 
aan hom die volgende vraag van 'n organisasie wat hullc 
gestel: Wie beskou u, u grootstc openlik verklaar wat hulle wil 
vyand, die O.B. of die Bolsje- doodmaak as volksgcvaarlik. 
wisme? Voor die hele publiek Verder is hullc minstens ccn 
van Babanango het hy geant- politieke party, nl. die A.P. 
woord dat dit die o.B. is. Nee heeltemal goedgesind <>n sclfs 
Brandwagte, ons moct ons nic lede en ampsdraers daarvan, 
weer om die bos Jaat l<>i en terwyl hulle van die andcr on
mecn dat samewerking op daar- nasionale en impcrialistiesc 
die manier verkry kan word nic. party wei grootliks vcrskil 

Myns insiens het die dag aan- maar geen bitterhcid teen bulle 
gcbrcck dat ons ons stem moct opcnbaar nie. Wat ons graag 
vcrhef. Ons sal nie wccs soos •n van gesaghebbendes wil wcet is 
klomp ruggraatloses wat allcs of daar 'n noemcnswaardige 
sal prysgee ter wille van vrcdc aantal O.B.'s ook ledc van die 
nic. Daarvan het ons gcnocg Verenigde Party is, en indien 
gehad in die verledc. nie waarom nie? Vocl die 

Vroeer bier op Babanango hct 
ons O.B.'s altyd die funksics 
van die H.N.P. gestcun en ons 
bcreidwilligheid vir samcwcr
king getoon. Wat het gcbcur 
toe die O.B.'s braaivleis gchou 
het? Die H .N.P.-organisccrdcr 
is spesiaal genooi om teenwoor
dig te wees. Sy antwoord was: 
hy is nie 'n huigelaar nie. Nou 
vra ek vir u, moet alles van ons 
kant kom, moet ons wur m wecs 
of dalk oorkruipers? \Vat my 
bctrcf nooit! 

As dr. Malan nie 'n gees van 
brocderskap en samewerking 
voor die verkiesing openbaar 
nie, kan hy nie verwag dat 'n 
regmenendc man vir hom moct 
stem nie, al is dit ook indirck 
deur die Afrikanerparty. (Ver
kort). 

TE KOOP AA...VGEBJED 

Enlge hoevee!heJd da&·oud kutkeoa 
Cladellk verkrygbaar. Auatralorpl 
£7, Leghorns eo Krull< teen !8 per 100. 
~~?k~s. of K.M.B. Waarborc aterk 

Kulkena word gebroel van henne wat 
ultgesoek Is deur eienaa.- wat alreeda 
twlntlg jaar oodervlndlng en •n groot 
sukses van hoenderboerdery gemaak 
het. - H. B. l\IALAN, ,.Weltevrede 
Plulmveeplaas," P.K. KerstConteln, 
PAARL. Foon 6203. 14/4/TK 

PATATS. - Lekker vara patata teen 
12/6 per sak. Oelewer my aylyn. 
K.M.B. Asook weekllkse t.reendlnge. -
P . .J . GERBEB, Hoekwll, Oeorn. 

28/4/TK -----------------
TAFELAARTAPPELS 

Heerllke vars Ora&<! I Tarelaart
s.ppela teen 20/ · per sak, 1!10 pond. 
Egte 2e vs.n ingevoerde Skotae Up-to
date saadaartappels, elergrootle, teen 
20/- per sak, 1!10 pond. V.O.S., Beth· 
lehem. Tevredenbeld gewaarborg. Lilli 
eakktea terug. - s. \V. BABIE, Kom
mandant, Bus 328, Bethlehem. 

11/IS/TK 

O.B.'s nie tuis by hullc nic of 
is hulle nie toegelaat om by 
die United Party aan tc sluit 
nie? 

Dit bring my by 'n vcrdcre 
onoplosbare moeilikhcid. Die 
O.B. nocm hom 'n Volksbcwc
ging en staan 'n Partylosc staat 
voor. Volgens die O.B.-blad was 
daar weer 'n sametrekking van 
O.B.-manskappe en offisicre op 
Worcester, en nadat hullc een
parig besluit bet om nic vir 
die Nasionale Party-kandidate 
te stem nie het hulle dit gocd 
gevind om verder te bcsluit en 
te bcnadruk: ,.Die partystclsel 
is meer onomwondc vcrwcrp 
as ooit tevore en die O.B. street 
met groot verwagtlngs na die 
bereiking van 'n partylosc en 
verenigde staat." Hullc stand
punt is dat waar partyc is daar 
uit die aard van die saak 
verdeeldheid is en moct wees. 

Laat ons nou aannccm dat al 
die N.P.-lede en nasionaalvoc
lende groepe by die O.B. aan
sluit en bulle partye ontbind, 
wat het ons dan? Logics 'n 
O.B.- of Van Rensburgparty. 
Elke beweging moet 'n Icier 
M en dit volg vanself dat die 
bcwcging na sy Icier gcnoem 
sal word. Skakel nou die rusie
wekkende .,naam" Party uit 
dan kry ons 'n O.B.-blok teen
oor 'n Sap-Unionist-Arbcidcrs
of selfs Kommunisticsc blok of 
blokke en partye. Is ons dan 
nader aan die geroemdc volks
beweging of party lose staat? 
Ons kry dan net twce groter 
bulle wat ons laat dink aan 
die V.V. Ek vrees dus van 
nee, tensy al die Engelsspre
kendes en Engelsvoclcndc Afri-

(Vervolg op bl. 4, kol. 5) 

Vrae i.s. Posisie 
Van A.P .-Lede 

Daar word in die laaste tyd dikwels by ,DIE O.B." 
na.vraag gedoen oor die regte en verpligtinge van O.B.-lede 
wa.t by die Afrlkanerparty aangesluit bet. Dit is natuurlik 
' n sa.ak dr die Afrikanerparty om oor te beslis, maar ~ir 'n 
buitestaander kom die posisie as volg voor : Daar moet in 
geda.gte gebou word dat O.B.-lede wat by die A.P. aangesluit 
bet, eerstens, gewone en blywende pligte en regte bet wat 
vloei uit bul Udmaatskap van die A.P. ; en tweedens, buiten
gewone en tydelike pligte wat vloei uit die ooreenkoms 
tussen die A.P. en die H.N.P. 

Ten aansien van die ge
wone en blywende pligte en 

KLASSIFJSEER 

regte is daar twee kontruk- Trouens vir die doeleindes 
terende partye, nl. (l) die van die oorccnkoms eien die 
O.B.-lid wat by die A.P. nan- H.N.P.-leiding hullc die reg toe 
sluit en die verpligtinge van om A..P.-lede tc klassifiseer: 
lidmaatskap aanvaar en (2) As 'n persoon A.P.-lid is, en nie 
die A .. P.-leiding wat die 'n O.B.-lid is nie, soos bv. 
nuwe lid aan,·aar en hom sy mnre. Jan Viljoen, Jan Lie
partyregte waurborg. Hierdie benberg ens., dan is die H.N.P.
eem ·oudige kontrnk is aan ge- Ieiding gcwillig om hom te laat 
gaan en word uitgevoer deur deel in die sceninge van die 
albei kontrakte rende p ttrtye. ooreenkoms; maa r as 'n persoon 
Mnr. N. C. Havcnga, die Ieier A.P.-lid is, en terseltdertyd 

van die Afrikancrparty, het O.B.-lid is, soos bv. mnr. Louis 
O.B.-lede uitgenooi om by sy Bootha e n ndv. John Vorster, 
party aan te sluit .,met be- dan weier tlie H.N.P.-leiding om 
houd van hul non-partypolitie- die ooreenkoms ten aansien van 
ke identiteit" en daarby her- bulle na te kom. 
haaldclik aan sodanige O.B.- Dit is derbalwe duidelik dat 
lede die vcrsckcring gegee dat daar deur die JI.N.P.-leiding 
daar in die Afrikanerparty nie onder die ooreenkoms teen 
teen bulle gcdiskrimineer sal 1 O.B.-Iede wat by die A.P. aan
word nie. Hierdie versekering gesluit bet gediskrimineer word. 
het nie net by woordc gcbly nie: En die vraag kan gcstcl word: 
dit is in die praktyk in dade As die H.N.P.-leiding weier om 
omgesit. Nie aileen is baie hul party se vcrpligtinge onder 
O.B.-lede vandag voorsitters, die ooreenkoms na te kom ten 
sekretarisse en bcstuurslede aansien van O.B.-Iede wat by 
van A.P.-takke nic, maar O.B.- die A.P. aangcsluit het, volg <lit 
lede is ook hoofbcstuurslede van dan nie logics nie dat O.B.-lede 
die A.P. en daar is sclfs O.B.- wat by die A.P. uangesluit bet 
lede wat as organisccrdcrs van outomaties van but verplig
die party optree. Mnr. Havenga tinge teenoor tlie H .N.P. onder 
het in die openbaar verklaar die ooreenkoms ontbet is? 
dat hy geen redc hct om te 
twyfel aan die goeic trou van 
O.B.-Iede wat by sy party aan
gesluit het nie en voorts dat 
hy O.B.-lcde beskou as net sul
ke goeie Afrikaners soos dr. 
Malan en hyself. 

GELYKE REGTE 

Dit is dcrhalwc duidelik dat 
O.B.-lede wat by die A.P. aan
gesluit bet, binne die raamwerk 
van die party, gclykc rcgtc het 
met ander partyledc en dat 
daar nie teen hullc gcdiskrimi
neer word nie. En hicruit volg 
vanselfsprekend dat hullc ook
dicsclfde verpligtingc, ten aan
sien van die party as sodanig, 
het as andcr Icdc. 

Ten aansien van die buite nge
wone en tydelike regte en 
pligte onder die A.P.-H.N.P.
ooreenkoms is daur drie kon
trakterende partye, nl. (1) 

O.B.-lede wat by die A.P. aan
gesluit het; (2) die A.P.-lei
ding; en (S) die H.N.P.-lei
ding. Twee Yan die kon
trakterende p art)·e is bereid 
om die ooreenkoms uit te 
voer, maar die derde, nl. die 
H.N.P.-leiding, is nie bereid 
om dit t• doe n wanneer dit 

PRESEDENT 

Maar die H.N.P.-leiding is 
boonop vcrantwoordclik daar
voor dat in Brakpan 'n prese
dent geskep is wat menigc O.B.
Iid wat by die A.P. aangesluit 
hct op homsclf gaan toepas. 

Mnr. Havenga het op Hob
house vcrklaar dat toe die 
H.N.P.-leiding geweicr het om 
adv. John Vorster as A.P.-kan
didaat in Brakpan tc aanvaar, 
hy aan dr. Malan Iaat weet het 
dat hy nie daar 'n kandidaat 
sal stel nie. Aangcsien die O.B. 
die sterkste faktor in Brakpan 
is kan die H.N.P. dit ook nie 
doen nic, en is die oplossing 
gevind wat hy oorspronklik aan 
die hand gcdoen het, nl. dat 
mnr. John Vorster staan as on
afhanklike A.P.-kandidaat. 

Maar hicrdie oplossing het 'n 
presedent geskep. 

Omdat die H.N.P.-leiding Vor
ster nie wil steun nie is (i) die 
A.P. verplig om hom as onaf
hanklike A.P. tc Iaat staan so
dat (ii) die H.N.P.-Iciding onder 
die oorecnkoms nic nodig het 
om hom te stcun nic. 

betrekking bet op O.B.-lede 'N VRAAG 
wat ~y die A.P. aangesluit I Volg hieruit nou dat (i ) O.B.-
het me. . lede wat by die A.P. aangesluit 

WEIER I bet, net soos Vorster, vir die 
doeleindes van die ooreenkoms 

Ten spyte van die oorecnkoms as onathanklike A.P.-lede be
weier die H.N.P.-lciding om 'n skou moet word? e n dat (ii) so
A.P .. -kandidaat te ondersteun- danige O.B.-lede kan weier om 
as hy ook O.B.-lid is. ,Soos die H.N.P.-kandidate te ondersteun, 
posisie staan", bet mnr. Haven- sonder dat bulle die ooreenkoms 
ga op Hobbouse verklaar , ,,is verbreek, net soos die H.N.P
O.B.-lede wat ook die A.P.-kon- Ieiding weier om Vorster te on
stitusie onderteken bet nie nan- dersteun sonder dat die ooreen
vaarbaar vir die H .N.P. as kan- koms daardeur verbreek word ? 
didate nie.'' 

Hoewel die H.N.P.-lciding 'n 
ooreenkoms met die A.P. aan
gegaan het, waarvolgens hulle 
onderneem bet om die kandi
date van die A.P. in 'n paar 
kiesafdelings te onderstcun in 
ruil vir Afrikanerparty-steun 
vir H.N.P.-kandidate In ander 
kiesafdelings, wcicr die H.N.P. 
beslis om O.B.-ledc wat by die 
A.P. aangesluit het kragtens die 
ooreenkoms as A.P.-lede tc aan
vaar. 

T e Laat vir Klasslfikasie. 
BOl\IE, PLANTE EN SAAD 

1:ITEJ'L&"'T.JIES.-Auatrallese Bruin, 
Vrod! Kaapse Plat: 2/ 11 vir m, 4/6 
m 1,000, U lOa. vir 10.000. Posvry. 
Kontant met beatelllng. - o. JIG)IfA.."i, 
Posbus 11, Sprlngfonteln. 12/5/1. 

TE KOOP 

BOERE, AANDAG! - Uttverkoplng 
van voorraad nuwe I<Jere en skoene" 
asook tweedehalndae mllltere klere ell<e 
SA.terdagoggend by Nick Neethllng, 
Lady Oreystraat, Paarl. Foon 12f>3. 

12/5/Tk. 
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WAT HAYENGA SAAMSNOER Teenspoed Word 
JAAG MALAN UITEEN Feestelikheid se 

Mnr. Havenga bet, blykens sy toesprake op Ladybrand 
alles gedoen om ,elke nasionaalvoelende in te skakel", en 
bartiglik ingeskakel bet, dit skalrel die H.N.P.-leiding en 
diskriminasie en verdraaiing weer nit. 

en Hobbouse, 
wat by groot
sy per s deur 

Waar rnnr. Havenga proheer bet om elke nasionaalvoelende 
te skakel, daar is dr. Malan se heleid, in sy eie woorde : 

m 

,Solank bulle O.B.-Iede bly, 
kon bulle egter volgen'l die 
oosluit (van die kong res nl.) 
geen nmptenaar In d ie P arty 

(Deur Prof. F. } . 
Labu3chagne) 

wees n ie, met inbegrip va n 
Volks raadslid, Provinsiale 
Raadslid of Ka ndidaat wat 
de ur die P arty ondersteun 
word.'' (Kyk dr. ~falnn-ver

kla ring, Die Vnderla nd, 23 
April). 

Dus diskriminasie nie teen 
nasionaal-sosialisme nie: dis
kriminasie bloot en suiwer net 
teen die fcit van Ossewabrand
wag aileen, per se. 

' n 8ril'f met soor tgelyke 
inboud is deur die T ra ns
valer gtm eier op g rond dat 
d it te lank is. 

In ons land bet ons die twee 
soortc stcmreg: d ie bla nke en 
die nie-blanke stemreg. D ie ver
skil is dit: die blankes is self 
verkicsbaar vir enige regeer
derspos; die nie-blankes is nie 
self verkiesbaar nie - 'n dis
kriminasie wat aileen berus op 
k leurverskil, wat die simbool is 
van ander wesenliker en in
grypender verskille. 

Die van staatswee by. ons er
kende stemkanaal en stemstcl
sel is die pa rtn telsel. Hicr
buite bet geen burger prakties 
stemreg en stemgeleentheid nie, 
want ons regeringstelsel is die 
ingevoerde, volksvreemde pa r
tyregering. 

STAATSDISKRD UNASIE 

se burgerskap) kandidaat vir 
die H.N.P. wees n ie - weens 
staatsdiskriminasie. Die H.N.P. 
stel nou dieselfde eise aan Iede 
van sy bondgenootpar ty wa t 
selfs hoofbestuurslede is, as 
bulle ook O.B.-lede is: julie 
kan vir ons st em, julle moet 
ook vir ons stem . . . . a nders 
.,verk ies julie 'n Smuts-Hof
meyr-oorwinning bo 'n H.N.P .
A.P.-oorwinning!" 

NIE EERS EIE PARTY 

Daar word ook allerlei soorte 
propaganda, selfs nie eers altyd 
eerbare nie, gemaak om O.B.
lede vir die H.N.P. te laat 
stem .... nes die Naturelle en 
die Kleurlinge. Maar verder ... 
nes ilie Naturelle en d ie Kleur
linge mag die O.B.-Iede bulle 
n ie verkiesbaar stel n ie, nie 
vir die H.N.P. n ic - by Kon
gresbesluit en by monde van 
dr. Malan, al is bulle ook ingc
skrewe Iede van die H.N.P.
maar selfs nie vir bulle eie 
party, ilie A.P. nie - a l is bulle 
ook vertroode en bekwa me 
Hoofbestuorslede! D us: duide
Iiker, berekender d iskriminasie 
kan mens n ie kry n ie! Maar 
teen blanke Afrikane rs, mcde
christene, m ede-republikeine -
om een of a nfter duistere motief. 
Want kyk: d r . Malan bet mos 
niks daarmee te doen tot wattcr 
kerk of sckte, tot watter orga
nisasie b.v. R.D.B., F.A.K., B roc
derbond of Vrymesselary of 
sells Sailors' Club die lede van 
sy party behoort nie - hy eis 
slegs va n bulle party-lojaliteit, 
a t kry by ilit nie eers altyd 
nie ! 

WAARO)f? 

Waarom dan gediskriminecr 
teen die lede van sy bondge
nootparty? In werklikheid word 

I n die Kaap waar Naturelle die stemregstatus van die O.B.
en Klcurlingc <onder beper- A.P .-lede laer gestel as die 
kingc) stemreg bet, kan bulle, kleurling- en d ie naturellestem. 
en word bulle deur intensiewe Dus: die soort , gediskrimineer
propaganda gcvra om vir die de" en , geinkrimineerde" stem
H.N.P.-kandidatc te stem reg waartoe ilie H.N.P. deur 
en baie stem ook so, soos Hot- onsinnige willekeur, deur onver
tentots-Holland nog in ons s taanba re haatdraendheid en 
heugcnis le - maar die Natu- self- en volksvernietigende voor
relle en klcurlingc mag nie an- oordeel die burgerskap van 
ders as bv. sclfs bl~nke ~ritse bla nke O.B.-Afrikaners relegeer, 
oud-matrose met Su1d-Afnkaan- bestaan nie in ons land nie. 

,DRYF E.NGE.LSE SE. 
STE.MME. WE.G' 

, Die II.N.P. kan nie met die O.B. openlik saamwerk 
nie, want dan jaag by Engelse !>t emme weg." Hierdie vye
b~aar moet nou in . die a!wesigbeid van enige aanmoediging 
nr O.B.-lede om vu H.N.P.-kandidate t e stem, dien as ver
skoning waarom daar nie vrede met 'n Beweging gesluit 
kan word van wie ven vag word dat by soos 'n bondgenoot 
moet handel nie. 

1\faar as h ier die verskoning 
stel'k bou, waarom beba ndel die 
H.N.P . sy ka nsc so deur uit sy 
pad te gaa n om nt>t waar by kan 
O.B.-offisiere te bcweeg om op 
ilie verboog langs die II.N.P.
ka nilidate plans te neem 'l 

tegelyk 'n gogga en 'n aan
t reklikheid wees nie - bebalwe 
na tuur lik as me ns se Iogika van 
so 'n aard is da t jy iemand te
gelyk as bondgenoot en vyand 
beskou. 

Dus: geen 0 .8 .-lid of selfre
spekte rende blanke bet die soort 
ste m om vir 'n H .N.P.-kandidaat 
te gee nie, wa nt O.B.-Afrika
ne rs is deu r die bang blanke 
Afrika ners, nie 'n nuwe soort 
H .N.P .-naturel of H.N.P.-kleor
ling nie! Dis die bctekenls van 
die H.N.P. se diskr iminasie. Ek 
wil dit met nadruk se: ek be
weer nie dat die H.N.P.-lelding 
die O.B.-Iedc en O.B.-A.P.-lede 
met opset e n bewustelik tot die 
status wil verlaag nie, al wat 
ek beweer Is dat dit die prak
tiese en logiesc konsekwensie 
is van die diskriminasie. Dis 
ilie s tigm a. wat op O.B.-Iede 
geplaas word: kleorlingste m 
,·an 'n kleurlingorganisasie, van 
n ie die lede in geen erkende 
party ilie polit ieke en borger
~otatus van 'n volwaardige blan
ke bet nie. 

K.G. SE LE IDING 

D r. Van Rensburg het ander
maal klinkende bewys gelewer 
dat hy nie tcrugdeins vir smaad 
en boon, vir vervolging en ver
nedcring, selfs nle vir die klein
like kefbaat van partygangers 
nic, wanneer die eer en sclfres
pck van mcde-Afrikaners in 
ge'drang kom. En mnr. Ha
venga b<'sef dit. Daarom sy 
konsekwent-simpatieke hooding 
en duidelike, doelbewus te Iei
ding. Llefs sien by dat lede uit 
sy party tree as om in sy party 
dcur sy bondgenoot gcrelegeer te 
word tot 'n status van vernede
ring en verkleincring benede die 
van die Nature! en die Kleurling. 

\VATTER WAAR80RG 

\Va tte r waarborg bet enige 
0 .8 .-lid, man of ~·roo of kind, 
dat as ilie H .N.P. nan be\\;nd 
kom, nie ook in die staatsdiens, 
in die onderwy11, in enige be
trekking of be roep, nog erger 
as deur die huidigt> regering teen 
bulle sal gt>diskrimineer word 
nie? St>lfs va n die H.N.P ., nog 
in opposisie, bet die O.B. bittere 
e rva r ing lndicn O.B.-Afrika
ners as A.P.-verteenwoordigers 
in volle partytrou en ooreenkoms
trou nie saam met die H.N.P. 
in opposisie of in regcring kan 
s it nie, sal O.B.-lede saam met 
H.N.P. in diesclfde treine mag 
ry indien die partypolitiek 
skiclik konsekwent word? 

VRAE 

Mag ck tenslotte bierdic vrae 
stel: 

(1) Verncder en vcrlaag mens 
nie mens se cie gees tot kwaad
willige kwaaddunkcndheid as 
mens in crns beredenerend be
weer of voorgec dat (dr. Van 
Rcnsburg) 'n Smuts-Hofmeyer
oorwinning verkics bo 'n H.N.P.
A.P.-oorwinning? Het ons nie 
oorgcnoeg bewys - as bewyse 
nog in die party-politick lets 
betekcn - dat so 'n suggestie of 
bewering 'n bewuste onwaarheid 
sal wees wat net een motief kan 
M: skinderagtlge kwaaddun
kendbeid. Sou 'n onpartydige 
oordeel d it nie met meer grond 
van die H.N.P. kan bewccr nie, 
gesien die valksvcrdceldbeid wat 
by bewerkstellig? 

As bierdie a rgument s teek 
bou, waarom wil d ie H .N.P. 
b.v. ilie Paa rl se Engelse dan 
wegjaag deur vir mnr. Andre 
du Toit, ' n 0 .8.-offi!lier , uit t e 
nooi om 8aam met d r . Malan 
op ilie verboog te gaan sit? Gee 
bulle nie om om die Paarl te 
verloor nie of is die Engelse 
van die Paa rl dan so,·eel ma k
ker \'ir ilie O.B. as op a nder 
plekke? 

Maar as dit werklik die rede 
is, is dit dan ook nodig om vy
andskap tot so 'n mate tc 
,veins" dat jou koera n te geen 
betaalde advertensie selfs van 
die O.B. se noodholpfonds m ag 
plaas nie, terwyl bulle darem 
ad vertensies van kol. Stalla rd se 
pa rty plaas? 

Die O.B. is, na sewe jaar se 
ondervindinig, darem nog in 
staat om te onderskei tussen 
bedekte vriendskap en open
like vyandskap. 

(2) Sou 'n mens nic die naam 
van 'n gocic, cerbare, verant
woordelike medc-Afrikaner, om
trent wic se trou, eerbaarheid, 
oprcgtheid, staats-administra
ticwe bekwaambeid duisendc en 
duiscnde, met intiemc kennis van 
hom kan gctuig, op bcskamen
dc wyse bcsoedel dcur subtiele 

'n )fens ka n tog immer. n ie <Vervolg In kol. 5) 

Wilgenhoutsd rif 
Hfwagkomdt. E . A. Nel, wat in bevel was van die 

geesdriftige afvaardiging van Wilgenboutsdrif, uit die 
generaalskap van gent. J . II. Gouws, na die Worcesterse 
laertrek, spreek sy dank uit in onderstaande brief waarin 
by van bul terugreis vertel. (Die K.G. se kommentaar toe 
by van hierdie moedige rit verneem bet , was : , Met sulke 
mann~ en vroue kan 'n mens mos veg!" ) Die brief van 
komdt. Nel lui: 

K omma ndo Al 7a3 wil graag komdt. Botha en komdtc. Du 
langs bierdie wcg a lle O.B.-lede Toit wat so bale moeite vir ons 
e n offisiere bartlik bedank vir gedoen het op Sondag toe bulle 
die guide ontvangs te Worces- ons uitgcneem het na die plaas 
ter tydens d ie Iaertrek. Na so Ryssel, waar mnr. Du Toit ons 
'n lang reis van 589 myl met sy vragmotor aangebied bet. 
slegs 2~ uur rus was die beer- Daarmee kon ons die warm 
like soep, braaivleis, en koffie, bron van Goudini besoek en 
die tente op die terrein wat so geniet en bet ons die guide ge
'n Iekker rus aangebied bet, Iccntheid gekry om deur die 
deur Jeu&'hfkomdt. en Veldkte. , bart van die Boland se wyn
Roux en Boerejeug, vir ons 18 plase te ry met die pragtige 
a~gevaardigdes 'n riem onder bcrgreekse wat getuig van die 
d1e hart. skeppende hand van God. 

Ons d ink ook aan u ywerige 

WAAROP DR. 
MALAN BOU 
,Lede van die Ossewabrand

wag sal waarskynlik in die al
gemeen aan d ie verkiesing deel
neem. Selfs al sou d ie Ieiding 
beveel dat kiesers moet wegbly 
van die stembus, is die aan
d uidings dat die merendcel tog 
sal wil gaan stem." So skryf 
die Transvaler verlcde week. 

Dit is op bierdie gedagte dat 
ilie H.N.P. ilie afgelope ses-sewe 
jaa r geweier bet om vrede met 
die Ossewa brandwag te maak . 
Elke keer het bulle geredeneer 
dat die O.B. ,tog maar sal gaa n 
stem", sodat s taking ,·an die 
stryd oorbodig is. 

Die Ossewabrandwag van 
1948 is 'n ander O.B. as die 
van 1943, e n as dr. Malan onder 
d ie indruk verkeer dat die O.B. 
tog vir hom sal stem - al is 
by bulle slagter - dan bet by 
hom terdee misreken. Dit bet 
die Iaertrekke van Transvaal, 
Wes-Kaapland en Oos-Kaapland 
onteenseglik bewys. 

Die Ossewabrandwag kan nie 
tegelyk vyand en bondgenoot 
wees n ie. 

TERUGRE IS 

Ons terugreis was baie aan
genaam en voorspoedig behalwe 
23 myl anderkant Prieska bet 
ons vragmotor se koppelaar uit 
orde gcraak, wat ons ses uur 
vertraag bet. Toe was dit die 
heerlike braaivleis deur komdte. 
Du Tolt lngepak, wat d ie tyd 
omgeskep bet in ses uur van 
feestclikbcld. 10-uur D insdag
aand was ons almal tu is en bet 
lekker gerus. Die Iaaste en tog 
l"'ie, die minste ook dank aan 
mnr. Faul wat ons oor die reis 
geneem het. 

(Vervolg van kol. 3> 
vcrdraaiing van sy woorde, deur 

aweregse interpretasic van sy 

duidelikgcstelde bedoelinge, deur 

tocdigting van sodanige sin is

tere motiewe dat dit neerkom 

op die gcmeenstc persoonlike 

vcrraad van 'n v r iend en sy 

volk? Sou so 'n besoedeling nie 

die volk as geheel in die oe 

van sy vyande tot 'n skande en 

voorwcrp van aansluiting moet 

maak nle, en soos 'n boerne

rang moet terugslaan op hom 

of bulle van wie dit uitgaan ? 

~············································· 
H.N.P. • 1n Brakpan 

, Ons mense ste m mos vir 
John Vorster in Brakpan.'' 
!\l et b it>rdit' woorde pro
beer H.N .P.-agente en 
sells leiers om d ie in
druk te skep asof die 
H.N.P . sy steun aan die 
onafhanklike Afrikaner
party-kandidaat daar toe
ge!li> bet, terwyl bulle ge
weie r bet om hom as 
kandidaat vir die Afrika ner
par ty te aanvaar. Dat ilie 
amptelike beleid van die 
H .N.P.-leiiling, soos gepu
bliseer in Die Tra nsvaler 
van 15 April, uitdruklik 
geen deelname aa n ilie 
verkiesing is nie, word ver
swyg. Newegaande is ' n 
afdruk va n die betrokke 
paragraaf in Die Transva
ler. Dit sp reek vir homself. 
Daarui t blyk dat indien 
individoele lede van ilie 
H.N.P. vir mnr. J ohn Vor
ster stt>m, bulle dit doen 
ten spyte van hul par ty 
se amptelike hooding. 
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-oR. MALAN - SE ,VYEBLAAR 
HAAK AAN FEITE VAS 

Dr. Malan het hom geroepe geag om sekere stellings te maak in 'n 
persverklaring waarin hy sy kandidate verhied om plaaslike vrede met die 
Ossewahrandwag in belang van Afrikanersamewerking te sluit. 'n Mens se 
saak moet baie beroerd wees wanneer jy tot sulke wanvoorstellings en teen
strydighede gryp as die wat dr. Malan in sy verklaring gebruik om sy saak 
op te bou. · 

Dr. Malan se: ,Die O.B. 'I geval van aanhangers van uit
(huldig) volgens verklaring van gesproke nasionaal-sosialistiese 
sy hoofde 'n nasionaal-sosialis- organisasies. Maar omdat by 
tiese of anti-demokratiese ideo- weet dat sy pers geen toesprake 

• logie." Dit aileen, so se by, is of verklarings van die O.B.
die skeidsmuur tussen die twee leiers publiseer nie, ag dr. 1\fa
organisasies en nie vyandskap Ian hom veilig om sulke verkla
of wrok nie. rings aan sy aanhangers te gee 

So kort as voorverlede week sonder vrees dat by op teen
nog bet die K.G., dr. Hans van strydighede betrap sal word! 
Rensburg, in die pers ontken 
dat die O.B. nasionaal-sosialis
ties is. Maar dr. 1\lalan se die 
K.G. se die teenoorgestelde! 

(Herhaalde keer is deur die 
O.B.-leiding beklemtoon dat by 
op die beginsels van die ,,Repu
blikeinse Konsepgrondwet" staan 
wat in Junie 1941 deur dr. 1\lalan 
saam met die O.B. binne die 
Eenheidskomitee aanvaar is, en 
wat by in Januarie 1942 in sy 
pers volledig gepubliseer bet. 

DAAG UIT 
Ons daag dr. 1\lalan uit om 

met feite te bewys dat dit nie so 
is nie! 

Dr. Malan se eie optrede be
wys reeds die valsheid van sy 
stelling. Hy het beswaar ge
maak teen O.B.-lede se kandida
tuur, volgens sy eie erkenning 
in sy voorlaaste persverklaring, 
op grond van die feit dat bulle 
dan ,Nasionaal-sosialistics" is. 
l.\'laar by maak geen beswaar 
teen die kandidatuur van uit
gesproke nasionaal-sosialiste 
van die Nuwe Orde nie Inteen
deel, in Losberg staan 'n ann
hanger van die Nuwe Orde vir 
die H.N.P.! 

VEILIG 

Dit moet <Ius duidelik wees 
dat dr. 1\'Ialan teen <lie O.B. ge7 
kant is nie op grond van 'n be
leid van veronderstelde nasio
naal-sosialisme nie, maar bloot 
terwille van persoonlike wrewel 
teen die figuur van dr. Hans 
van Rensburg. En die vyeblaar 
vir hierdie haat is nou soge
naamdc nasionaal-sosialisme wat 
dr. Malan· wei goedkeur in die 

In die verband kan daarop ge
wys word dat dr. Malan in 1941 
so ver gegaan het om te ver
klaar dat die eer&te republi
keinse regering ,in ieder ge
val geruime tyd volmag moet 
he". Toe bet by geen beswaar 
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i Besluit Oor l 
I Verkiesing I 

Huis W at Brand 
Ander Afgebreek 

• 
• 

In 'n poguig om O.B.-stemme af te pers wat sonder die 
volgeboue vyandskap teen hul organisasie vrywillig gegee 
sou gewees bet, kom H.N.P.-organiseerders nou in sommige 
kiesafdelings met die gelykenis van 'n huis wat brand. Daar 
sou dan 'n stroom water wees waaroor twee bure stry gekry 
bet. ~laar nou raak die een (die H.N.P.) se huis aan die 
brand, en die O.B. wil nie gaan help watergooi voordat die 
H.N.P. nie eers sy reg op die water wil erken nie. Dit sou 
dan onchristelik en onbroederlik wees, en daarom moet 
O.B.-lede maar gaan stem sonder erkenning van bul regte. 

Die beeld is in die eerste 
plaas vals, want die stryd gaan 
nie oor die water tussen die 
twee huisc nie, maar oor die 
O.B. se huis self wat afgebreek 
moet word op bevel van die 
H.N.P.-leier, toe by op 3 Okto
ber 1941 gese het: ,Laat die 
stryd kort van duur en beslis
send wees.'' Daar kan nie van 
my verwag word om my buur
man se huis te gaan red van 
vlamme solank by volbou om 
selfs te midde van sy stryd 
teen die vuur, my buis af te 
breek nie. Hy moet eers sy 
maatreels wat hy vir die af
breek van my huis · getref bet, 
herroep voordat ek hom te hulp 
kan snel. Dit spreek vanself. 

Dit doen by nie, maar hy 
gaan nog ver<ler deur een van 
my huisgenote wat tog probeer 
om die brand in sy huis te 
blus, naamlik Brakpan, te 
pootjie en te weier om vir hom 
water aan te dra in sy stryd 
t~en die vlamme. Die H.N.P.
organisasic bly naamlik amptc
lik buite stemming in Brakpan, 
volgens verklaring van Die 
Transvaler van 15 April, waar
van daar 'n afdruk in hierdie 
uitgawe verskyn. 

Die O.B.-lid vra daarom: Hef 
eers jou stryd teen my op voor
dat jy my hulp inroep, want 
ek kan nie tegelyk bondgenoot 
en Yyand wees nie. Dit spreek 
vanself. 

gehad teen ,anti-demokratiese" 
ideologiee nie! 

EN STALLARD 

Dr. Malan beweer dat hy van 
die O.B. geskei is net weens 
laasgenoemde sc ,vreemde ideo
logic". Daarom natuurlik kan 
sy party nie kandidate onder
steun wat O.B. is nie. 

Kol Stallard is ook aanhan
ger van 'n vreemde ideologie. 
Hy glo aan Britse imperialisme 
vir Suid-Afrika. Maar sy kan
didate, so bet dr. Malan op 80 
Januarie in Die Burger ver
klaar, sal <leur die H.N.P. ge
steun word waar laasgenoemde 
self geen kandidate stel nie, 
want bulle onderskryf die 
H.N.P. se kleurbeleid. 

Dr. Malan self se dat die 
O.B. dit met hom ,volkome 

i 'n B lik op 'n gedeelte 
van d ie offisiere van Ge
bied F wat op 1 Mei in 
Pretoria byeengekom bet 
om te besluit wat die O.B . 
se hooding teenoor die 
H.N.P. in die aanstaande 
algemene verkiesing sal 
wees. Hul antwoord was: 
stank eers d ie vyandskap 
teen die Ossewabrandwag, 
dan sal ons help. 

...................... 
eens is" oor die kleurvraag
stuk en Kommunisme. Nog
tans kan hy nie dieselfde steun 
beloof ten opsigte van mnre. 
Louis Bootha en John Vorster 
as teenoor <lie Sons of Enge
laml-kamlidate van kol. Stal
lard nie! 

Is dit dan vreemde ideologic 
of persoonlike \\'rewel teen dr. 
Van Rensburg wat hom in die 
pad staan? 

Ons beweer dat dit bloot 
persoonlike wrewel teen dr. Van 
Rensburg is. As dit nie so was 
nic, sou hy geen steun toege
se het aan Nuwe Orde en Stal
Jard-kandidatc nie. 

,.Die O.B. '' word gedruk deur Pro 
Ecclesla-Drukkery Beperk, Stellenbosch. 
vir die elenaars en ultgewers: VOOR
SLAG (Edms.) Beperk. Groote Kerk
i"ebou 703, Posbus 1411, Kerkpleln, 
Kaapatad. 

Frankfort Hoor 
Die Waarheid 

FRANKFORT. -Die stadsaal van Frankfort was ver 
te klein om die groot aantal Brandwagte en belangstellendes 
sitplek te bied wat opgekom bet om te luister na genl. John 
Vorster toe by Woensdagaand, 5 Mei, bier die hoofspreker 
was op 'n groot O.B.-funksie. Oral by die deure en toegange 
en vensters bet mense saamgedrom om die verrigtinge te 
volg. 

Vroeg die middag reeds het 
die funksie begin op die walle 
van die rivier waar alma! heer
lik gesmul het aan die lekkcr 
boerewors wat gemaak was van 
'n bees wat oom Willie Venter 
gcskenk het. 'n Mooi bedrag 
is bier ge-in. 

Genl. Vorster, wat begelei was 
deur hfgenls. Kootjie Uys en 
Japie v. d. Merwe, het onder 
die sing van Die Lied van 
Jong Suid-Afrika die saal bin
negekom. 

Oud-generaal Koos Odendaal. 
hct generaalskap C8 formeel 
aan sy nuwe generaal, genl. 
P. J. W. Badenhorst, oorhandig 
en daarna het hfgenl. Uys die 
instelling van 'n groot aantal 
offisiere waargencem. Gcnl. 
Vorster het hierop onder luide 
en langdurige toejuiging aan 
die woord gekom. 

Hy het b~gin met 'n skerp 
aanval op die regering en het 

vera! in kragtige taal sy ver
agting uitgespreek vir daardie 
mense in die V.P. wat geduren
de die oorlog self tc bang was 
om te gaan veg en toe gedien 
het as spioene op Afrikaners 
wat ander beskouinge oor die 
oorlog daarop nagehou het. Hy 
het verder 'n duidelike uiteen
setting gegee van wat werklik 
in Brakpan met sy nominasie 
as A.P.-kandidaat gebeur het. 
Niemand kon hierna twyfel dat 
die H.N.P.-leiding wei beswaar 
teen sy · kandidatuur gemaak 
bet nie. 

O.B.-BELEID 

Genl. Vorster het hierop 'n 
duidelike uiteensetting van O.B.
beleid gegec, wat groot byval 
gevind het by alma!. Hy het 
onomwonde sy vertroue in die 
toekoms van die O.B. uitge
spreek en verklaar dat die O.B. 
met sy lewenskragtige beleid 
binnekort weer die aandag van 
die hele volk sal trek. 

Die vergadering wat onder 
voorsitterskap van komdt. Nic 
Koen plaasgevind hct, was cen 
van die mees ordelike wat vir 
jare in Frankfort gebou was. 
Na hierdic toespraak is C8 met 
nuwc moed besiel, en is die 
offisiere vasberade om van 
Noordoos-Vrystaat ' n sterk ves
ting van die Ossewabrandwag 
te maak. 

<Berig deur I. L. Ferreira, 
Sanlamgebou 616, Pretoria.) 

BAlE MAKLIK 
VIR HULLE. 

Kandidate in onveilige setels 
waar die O.B. se stemme <leur
slaggeweml kan wees, voel diep 
gebelg oor dr. Malan se ver
bo<l op bulle om met die 
O.B. vrede te sluit. 'n 1\lan 
wat in 'n \ 'eilige setel sit, 
soos dr. 1\lalan en sy ver
naamste raadgewers, kan 
baie maklik sulke opdragte 
gee, wor<l gese. 

WAT MOE.T ONS DOE.N? 
Verskeie lesers het ons al ge

vra wat bulle te doen staan op 
26 :Mei. Moet hulle vir H.N.P.
kandidate stem of nie? 

Die antwoord is baie ecn
voudig. Die Jaertrek van Gebied 
A bet besluit om gecn H.N.P.
kandidate tc steun solank dr. 
Malan weier om met die O.B. 
vrede tc maak nie. Die U.R. 
het in sover die deur oopge
maak dat steun wei toegesc kan 
word aan kandidatc wat hulle 
openlik disassosieer van die 
diskriminasiebesluite van die 
H.N.P.-Ieiding. 

Dr. Malan 
Verbied Sy 
· Kandida~e 

In 'n verklaring wat by aan 
die pers Sondagaand uitgereik 
bet spreek <lr. ~Ialan hom sterk 
uit teen ooreenkomste wat kan
didate met die Ossewabrand
wag aangaan. ,Sulke voorwaar
des is meestal in stryd met ons 
kongresbesluite en is in ieder 
geval bereken om die betrokke 
kandi<laaat los te maak van sy 
eie neergelegde partybelei<l. Dis 
inmenging in ons partysake van 
buite", aldus die Yerklaring. 

In alle ander gevalle waar 
kan<li<late nie sulke uitdruklike 
verklarings van disassosiasie 
maak nie, spreek dit vanself dat. 
O.B.-Iede buite stemming sal 
bly. 

Dit is ook nie <lie plig van 
O.B.-Iede om agter kandidate 
aan te stap om verklarings af 
te smeek nie. Dit is die kan
didaat wat <lie verkiesing veg, 
en dit is sy plig om na die O.B. 
te kom met 'n versoek om on
dersteuning. 

Aile polltleke berigte en kommentaoar 
in hierdie uitgawe, tensy anders ver
meld, is opgestel deur N. G. s. van 
der Walt, Groote Kerkgebou 703, 
Kaapstad. 

BAlE DANK/E. 
Komdte. C. F. Lombard van 

Malmesbury bcdank at die O.B.
vroue van Malmesbury wat so 
fluks gehelp het met die be
diening tydens die huwelik van 
mnr. John Schoeman te Paarl. 
Daar het 'n pragtigc spangces 
geheers. 'n Woord van dank 
ook aan mej. Bettie Roux van 
die Paarl en haar Brandwagte 
wat ook gehelp het. 




