
0.8.-Lede 
rneem om die vc·rpligtingc 
'idmaatskap tc aanvaar .' 
k kan u dit> ' ersek er ing 
'dat h ierdie wnar borg, n~>t 
I in a ile under geYulle van 
[eding, bt>hoorlik toegepas 
1, maar dat die P n rty des
iern;taande ook geen O.B.-
18 kandidaat toelaat solank 
le O.B.-l~>iding nog altyd s y 
f \\ighe de op d ie politiek e 
lin· voortsit, soos ek hierbo 
iedui het. 
1 vcrband met die aan
tings in u brief oor die hou-
1 van die Vrystaatse H.N.P. 
I my mccgedeel dat die on
andelingc oor seteltoeken
~ in daardie provinsie nie 
brcck is deur die H.N.P. 
'maar gestaak is deur die 
i:handclcndc komitee nan 
('..P.-knnt. 
en slottc wll ek u verseker 
die bC'gccrte en strewe om 

Naslonnal-gesinde Afri
trs in <'Cn politieke verband 
trcnig, nog altyd 'n besondc
~nmerk van die H.N.P. was 
at, ten spyte van alle moei
jdc, dit nog so is en in die 
pms nog so sal bly. Ons 
sbclange, veral in die aan
r van die dreigende gevare 
tvoor ons blootstaan, cis d it 
ons." 

)tAl-AN ONVERSETLIK: 
f BUEUK 
c volgende brief hct dr. 
in op 3 Descmber aan m nr. 
~nga gcskrywe, nadat bulle 
fcrdere onderboud oor die 
1 gehad bet. Hierdie brief 
,Op 29 November l.l. het u 
~ in my kantoor ons gesprck 
at omtrent die tockcnning 
Provinsiale setcls aan die 

kanerparty. Dit was In op· 
lng van m y brief va n 12 
em ber 1.1. e n na nanleiding 

die aan wysing in l\lossel· 

l
en P aarl ondersk eidellk van 

O.B.-generaals as k andi· 
van u party. 

radat ek weer die standpunt 
my Party beklemtoon bet 
ic gronde waarop dit berus, 
u my toe meegcdccl dat u u 
1rneming wat vrocer by die 
lope Volksraadvcrklesing gc-

het, nic weer kan ber
nie, en dat as die H .N.P. 

$y standpunt bly soos nou 
'geval is, u die aangebode 
ls nie kan aanvaar nie en 
ldie voorlopige oorcenkoms 
en on!! partyc gevolglik in 
·die verband beskou moet 
a as nie bcstaandc nie. 
1,Ek sal bly wces as u die bo
il.ande wil bcvcstig. Vir kan
daatstclling het dit reeds 
.ic laat gcword en finaliteit 
eromtrent kan gecn dag 
nger uitgestcl word nie. 
a:et die oog op die nodige 
luideliking aan ons onder
e partye vra ck ook u toe
iming vir die publik asie 

die korrespondensie wat 
en ons gcvocr is.'' 
'n Voctnoot van d r . Ma lan 
r die brief meld dat dit ge
lrywc Is nadat min . Havenga 
1 sy Party sc kongres reeds 
1ngekondig hct dat waar by 
)3.'s as kandidate aanwys, 
i daarop sal staan dat bulle 
r die H.N.P . aanneemlik sal 
~es en so nie hy dan van 
ptmigc aangebode setels af~ 
~nd sal doen. 
T. IIAVENGA: GEEN 
b'DE EJ. IN PROVINSIALE 
tKIESI NG 

p hicrdic laaste brief van 
!Malan hct min. Havenga 
l Descmber geantwoord : 
~ct betrekking tot u b rief 
gister in verband met onq 

lreking en vorige korrespon
ile omtrent die toekenning 
sctels wat sal bcstry word 

r die Afrikanerparty In d ie 
ltaande Provinsialc vcrkic
'9, wil ck hie·rmee soo9 deur u 
ock, my eie standpunt be· 
!g. 
,,Dat waar u party bcsluit 
t om die standpunt te ha nd
at dat ingeval lcde van my 
~rty, wat ook lcde van die 
ssewa-Brandwag Is, deur my 
fnoem mag word as kandi· 
Ltc in die sctels nan my toe· 
rwys, hule nic vir u Party 
\nnccmlik sal wces n ie en 
1t die voorlopigc oorecnkoms 
(ssen ons Partye In vcrband 
,ct die tockcnning van setels 
verband met die Provinsiale 

erkiesings dus beskou moet 
ord as nie bestaandc n ie. 

In d ie Vry&taat is daar 
tot gt>en ver relyke hoege
('fel'f«<l! In kolom 3l 

Geregistreer aan die Hoofp oskantoor as 'n Nuusblad. 

K.G. Antwoord 
Dr. Malan Se 

Op 
Eise 

8lykens die pers dre ig daar moeilikhede tussen dr. Mulan en mnr. 
Havenga, m et haie swaar implikasies. Vir m eeste mense is die redes duis
ter, maar ook die 0 .8. word b y die hare deur dr. Malan teen mnr. Havenga 
ingesleep. Ons het deur ondeninding dikwels geleer dat sulke broeder
twiste niemand as wenner laat tevoorskyn tree nie; maar skoot vir skoot 
is dit die volk wat verloor. 

D og as Ieier van die O.B. wil l die oorlog te wen. Maar sells in 
, . , ek beklem toon dnt dit 'n verre- daardie dae bet mnr. llavenga 

Jrg. 8. Kaapstad, Woens ., 15 Des . 1948 Pr~s 3 d . No. 61 gnnnde onregverdigheid is om m et die O.B. n iks te doen gebad 
mnr. Havcnga aanspreeklik te nie. 

sosialisme \ 'an die O.B. die 
enigste strulkelblok in die pa d 
van volkseenheid sou wee'!. 
Daarop bet die Uitvoerende 
Raa d van die O.B. (Voorsitter, 
professor D . J . va n Rooy van 
Potehefstroom ) hom die for
mele en ondubbelsinnige ver
sekering gegee dat die Ossewa
brandwng nog nooit t e enigf'r 
geleentheid as B eweging die 
Nasionaal-sosialisme as beleid 
aanvnn r bet nie. As b y die ver
sekering van eerbare m ann(' d E'<;· 
tyds nie wou aanvaar nil' lyk 
dit vir my nutteloos om dit nou 
weer te berbaal. Nietemin k on
stateer ek die f eit. 

Ons Vra Verskoning 
hou 'ir <l ie beweerde s ondes van Nou is daar pcrtincnte eise 
die O.B. E'n van hom te eis <lnt aim die O.B. gestol en ronr. 
hierdie organisas ie moet opbou Havenga kan daardie else nog 
om to bestaan, aangesien b y toegee nog wcicr, omdat by 
gE'en vE'rba nd m et (en nog min- daarmee niks tc docn bet nie. 
der st'ggenska p oor) die O..B. Ek, daarentecn, bet tcenoor die 
het. Dnnruit \'loe i vanseltspre- O.B. sekere vcrpligtings en wil 
kend dat b y geen verantwoor- kortliks die else bchandcl. 

Ons \\il opregte ve rskoning 
ann ons lesers vra da t hierdie 
uitgawe nie in f eesgewnad ver
skyn nie. Dit was ons' bedoe
ling om op b ierdie dng die groot 
gebeure van Monumentkoppie 
tien jasr gelede weer in her in
oering te roep met spesiale fees
artikels. Ons wou opnuut die 
ideate \'an \Yaaragtige volkseen
heid en suiwere volks diens wa t 
so hoog gevlam bet rondom die 
Ossewaens - idenle wat die 
Ossewabrandwng bestem voor 
was om te besten<lig - beseel 
het. 

Dit is 'n bitte re ironic dat 
oos in plek daarvan j uis bier 
die uitgawe moet aanwend om 
daa rdit> ideate te verdedig teen 
'n verdt>re nnnslag op volks· 
eenheid deur 'n pa rtyleiding 
wa t se<lert 1989 s tap na stnp 
da ar<lie t-enbei(l van 1\fonu
mentkop ple verbrokkel bet en 
nou WE'er u itmek aar w il lant 
jaag wat a ndf'r so mot>isnam 
byeengebring h f' t , 

dE'Iiltheid kan dra nie. 
Nooit was hy lid nie, sclfs nie 

in die dae toe meeste van dr. 
Malan se L.V.'s (en ook ctlike 
van sy kabinetsledc) gccsdrif· 
tlgc offisicre in ons gelcdcre 
was; die dae toe dr. Malan In 
die Volksraad gese hct: ,Vat 
aan die O.B. en julie vat aan 

Lees on<; Yerdediging en \'ra ' my!" Billikheidshalwc wil ek 
dan waarom soiets m oet gebeur. tocgec dat dit dac was toe die 
Wat i'! <lie rede? 1 Duitse leers nog bcsig was om 

,VREE l\tDE IDEOLOGfE" 
Dr. Malan cis (a) dat ons 

ophou om te bestaan as B ewe
ging en (b) dat ons afsien van 
ons ,vrcemdc ideologic" (ver
moedelik dink hy aan Nasionaal
sosialisme). \Vat laasgenoemde 
betref wil ek hom berinner (en 
m et hom die publiek~ dat by 
voor die alg<'mene verkiesing 
gese bet dat die Nasionaal · 

PARTYDIKTATUUR · 

A.P. GAAN NIE . DEELNEEM 
AAN, PROV. VERKIESINGS 
Die Hoofbestuur van die Afrikanerparty h et Saterdag omler staande 

verklaring u itgereik: 
lUet die oog op die verklarings in die pet·s van die II.N .P. dat die 

,Nasionale Party 0.8.-kandidate weier" en die b erigte oor die b eweerde 
verloop van die onderhandelings tus!!>en die H.l'i.P. en die Afrikanerparty 
oor die toekenning van Jll'ovinsiale setels, wen!!> d ie Hoofhestuur van die 
Afrikanerparty die volgende verklaring te doen : 

HOOFBE.STUUR 
ONTKE.N 

BE.WE.RINGS 
OOR b.B.'s 

Vcrder cis dr. Malan dat die 
Ossewabrandwag ophou om tc 
bcstaan. Daarop kan ck net 
a ntwoord dat die Osscwabrand
wag deur tien jaar sc swaar 
offers en deur aangrypcndc trou 
sy bestaansreg verowcr het. 
~og nooit bet dit sy be11taan te 
lanke geba d aan persone buitE'· 
'<a nt die eie geledcre n ie. Sy 
voortbestaan bet nooit a!gehang 
van die genade van dr. Malan 
se voorgangcr in die Unic
gcbou n ie; ewemin hang dit 
vandag a f van die genade van 
generaal Smuts se opvolger in 
daardie amp. 

As 'n diensgewyd e republi
keinse Volksbeweging h l't die 
Ossewabrandwng geen b~>g~>crte 
om op die partypolitieok~> t errf'in 
te tree nie; eri as sodanig i'> by 
ook nie bereid om hom buite
kant daardie t erre in nan par ty
diktatuur te onderwerp n ie, on
geag van wattcr k an t dit kom. 

KEURING VAN A.P.
KANDIDATE 

L Die Hoofbestuur konstateer 
dat met die onder bandelings in 
Kanpstnd tussen komitees \ ·an 
die Herenigde Nasionale P a rty 
(van Kaapland en Transvaal ) en 
die komitee van die Alrikaner
party daa r nooit iet s gerep was 
oor kandidnte van d ie Afrika ner
party wnt ook lede van die Os
\ewabrandwag is nie. Hierdie 
aangeleentheid was nooit ter 
sprake n ie. 

II. Op 'n Dagbestuursvcrgade· 
ring van die Afrikaneprarty in 
November (geruime tyd na die 
onderhandelings) bet aan die lig 
gekom dat die H .N.P. van 
Transvaal (in 'n br ief) en die 
H.N.P. van Kaapland (In 'n 
telegram) dit as 'n vcreiste stel 
dat O.B.-lede gecn kandidate 
mag wees nie. 
ill. Op dieselfdc vcrgadcring 

het verder aan die lig gekom dat 
die Organiserende Sekretaris 
van die Afrikanerparty, mnr. J. 
L. V. L iebenberg, L.V., sonder 
die gesag van die Hoofbestuur 
of die Leier van die Par ty die 
brief van die H.N.P. van T rans
vaal (waarin gemelde eis gestel 
is), beantwoord hct en n iks ge
rep bet van die els nie omdat 
hy dit as 'n aangeleentheid be
skou het wat aileen deur die 
twee Hoofleicrs van die kontrak
terende partye beslcg kan word. 

IV. Onmlddclllk na k ennis· 
name van hicrdle brief en van 
die telegram van die H.N.P . 
van Kaapland (oor O.B.-kandi
date) bet die Dagbestuur van 
die Afrikanerparty die saak na 
die Leier van die Party verwys. 

V. Die Leier bet onverwyld 
opdrag gt>gee dat aan die 
H.N.P. ' 'an Transvaal en van 
Kaapland 'n skrywe gerig w ord 
dat die Afrikanerparty nie be· 
reid is om e nige setels voor
\vaardt-llk te aanvnnr nie. 

VL Daaro'p is deur d ie H.N.P. 
aan die Leier van die Afrika ner· 

party gcskryf dat dit 'n vaste 
voorwaardc is vir die scteltoe· 
kenning. 

Die Hoofbestuur \'an die Afri
ka nerparty wil di t d u'! duidelik 
stel dat nog dit' LE' iE'r n og enige 
be!>tuur van dif' pa rty bierdie 
e ise van die H t>re nigd e Nasio
nale Party ooit nan\'aar het . 

Die Hoofbestuur bet ook ken
n is geneem van die bricfwisse
ling t ussen mnr. N. C. Havcnga 
en d r . D. F. Malan soos dcur dr. 
Malan in die opcnbare pers ge
openbaar, en onderskryf mnr. 
Havenga sc standpunt dat die 
Afrikanerparty onder die be· 
staande omstandighede geen 
aandeel ann <lie P rovinsiale \'er 
k iesings sal h t' n ie. 

. VRYSTAATSE SETELS 
Die Hoofbestuur w il m et klem 

"erklaar <lat d aur gcen nmpte
like onderband~>lings oor die 
Vrystaatse Provins inle s~>tels 
gevoer is nie, m aar wei dat gE'
sprekke m E't f'nkelinge \ 'an diE' 
onderha ndE'IE'nd e komitee van 
die Afrikan t>rparty gevoer is. 

Sowcl dr. D. F. Malan, Hoof· 
Ieier van die H.N.P., as adv. C. 
R. Swart, Leier van die Vry
staatsc H.N.P., het verklaar dat 
dit 'n Provinsiale aangelccnthcid 
is, maar toe die onderhandcllngs 
moes begin, daag net een ondcr
handelaar op, nl. ronr. \V. J. 
Pretorius, L.U.K. Die komltcc 
van die Afrikanerparty hct dit 
vrccmd gevind, in ag gcncem 
die !cit dat die H.N.P. in elkc 
P rovinsic 'n komitee vir onder· 
handclings benoem het. 

In die gesprekke m E't indlvi· 
<luele lede van die Afr ikaner
p nrty-komitee is aa n mnr. P re
torius, as basis vir ondt>rhnnde
ling, sewe setels genocm (t.w. 
Fauresmith , \Vinburg, Blol'm· 
fontein-Sentraal, Bloemfontt>in
Su i<l, Bloemfontein-Oo<~, Bloem 
f ontE>in-\ VE>s en Kroon<;tad), 
maa r <lie minimumveorsoek was 
v ier sl'tels, n l. <lriE' in Blot>mfon
teln en die K roonsta dse setel -

sete ls wat op dil' oombllk d eur 
die Verenig<le Party gehou word. 

vm OORWE GING 
Na bcraadslaging met sy 

Hoofb<'sluur het mnr. Pretorius 
laat wcct dat die H.N.P. nic 
\Vinburg, Kroonstad, Faure· 
smith en Bloemfontein-Suid kan 
, afstaan" nic. Maar as die Af· 
rikanerparty · ,nog be lang stel in 
die dric sctels Bloemfontein
Scntraal, Bloemfontein-\Ves en 
Blocmfontcin-Oos, en daar kan
didatc wll stel, sal die vcrsoek 
van die Afrikancrparty ann die 
distriksrade van die betrokkc 
kiesafdclings vir oorwcging 
voorgcle word". 

Die minimum versoek wat die 
Afrikanerparty, met die oog op 
die groot saak, as rcdclik en 
billik beskou bet, is dus van die 
hand gewys en die bcstuur van 
die Afrikanerparty hct dit dus 
futiel beskou om selfs enigc 
amptelike onderhandelings te 
b<'gin. 

KENNIS GENEEM 
Die Hoofbestuur bet ook kcn

nis geneem van adv. C. R. Swart 
se verklaring in die openbare 
pcrs dat die H.N.P. ,.bloot uit 
~ocic gesindbeid" die ,.bale vei
ligc sctcl Ladybrand" aan mnr. 
Havenga gegee hct en dat aan 
die Afrikanerparty In die V ry
staat twee Senatore toegeken is. 

Die Hoofbestuur wll daarop 
wys dat hierdie rci:llng gcskied 
het ten opsigte van die algemene 
verkicsing en dat dit gcen ver
band hou met die Provinsiale 
verkiesing nic. Die Hoofbcstuur 
moet dus met lccdwcse ver
klaar dat die H.N.P. d ie billike 
en redelikc versock van die Af· 
rikanerparty ten opsigtc van die 
Vrystaatsc Provinsialc setels 
van die hand gewys het, en dat 
dit geensins 'n onbillike opvat
ting is nic wanneer verklaar 
word dnt ,'n gees van onwelwil
lendheid en gebrek aan erken
ning van ons bestaansreg gc
openbaar Is In die Vrystaat met 

• 

betrckking tot die verdcllng 
van P rovinsiale setels". 

In verband met die algemenc 
bcwcrings dat daar 'n ooreen
koms sou bestaan dat die Afri
kanerparty gcbind is om geen 
kandldatc wat ook !cdc van die 
Osscwabrandwag is as kand i· 
date van die Afrikancrparty aan 
te wys nie, verklaar die H oof
bcstuur dat daar nooit so 'n oor· 
E't>nkoms bestaan het nie. By 
die laaste algcmcnc verkiesing, 
toe besware gekom hct van die 
kant van die H.N.P. teen aulke 
kandidate, bet die Leier te 
kenne gegee aan dr. Malan dat 
by nie d ie oorcenkoms wat be
reik was, sou laat skipbrcuk ly 
hierdeur nie en dat b y hom 

(vervolg in volgende kolom) 

(vervolg van vorige kolom) 
daarby sou nccrl~ ingcvolge 
waarvan die amptclike kandi
datuur van mnr. Vorster tc 
Brakpan dan ook opsy gestel is; 
maar die Hoofbcstuur wil na
d ruk lik vcrklaar dat geen der
g~like ondcrneming of beweer: 
de oorcenkom9 ooit bestaan bet 
in verband met die Provinsialc 
aanwyslng van sctcls n ic en dat 
die Afrlkancrparty n ic bcreid is 
om so 'n cis van d ie sy van die 
H .N.P. oor bierdie punt nou tc 
laat geld n ie. 

Die H oofbestuur laat die saak 
verdcr in die bande van die 
Leier van die Afrikanerparty 
om tc handel in die gees van die 
kongrcsbcsluitc. 

SAL OOREENKOMSTE 
SKEURING BELET? 

In m eer a s veertig kiesafdelings bet kandidate van die 
H.N.P. in die a lgemene verkiesing ooreenkoms t e m e t die 
Ossew a brandwag aangeg aan. H o lle het erewoordelilt onder
n eem om bulle , in die toekoms t e b eywer vir VERWYDE· 
RING VAN DIS KRDIINASIE TEEN O.B.-LEDE EN VIR 
STAKING VAN BROEDERTWIS EN VERDEELDHEID IN 
AFRIKAA N SE GELE D ERE." 

Die Ossewabrandwag bet bierdie ooreenkoms te eerbiedig 
en vir die doel om same werking makliker te maak, b et O .B .· 
l ede juis b y een van die bondgenoot-party e aangesluit. 

Dit bly k non dat die H.N.P.-Ieiding sy <liskriminasie 
teen O .B.-Ie d e, bloot t e rwllle va n die feit dat hulle O .B.· 
lede is, sed e r t 26 1\lei voortgesit b et tot binne in die bond· 
genoo tpar ty, e n w el m et s oYee l beslis tbeid d a t h y nou 'n 
breuk in d ie b ondgen oot skap bewerkste llig bet. 

Die ~-raag is nou : wat gaan parlements lede en t a k
besture van die H .N.P. doen wat bulle g ebind h e t om hierdie 
soort verYolg ing van m ed e -Afrika ners in die t oek om s te 
b estr y? Op bulle rus t ans 'n s ware verantwo or<lelikheid 
en die volk verwag dat h ulle alles in hul ve rmoe sal doen 
om die s inlos e stryd in die kiem te smoor. 

Ons g lo dat daar genoeg eerbares s al wees wat bul 
woord sal nakom. 
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Federale Raad Se O.B. ERASMUS EN 0.8. 
Se ldeaalls ,Geheilig" SIT IN EEN OOT: 

In sy briefwisseling aan mnr. Havenga noem dr. Malan as r ede vir 
sy weierin~ om 0.8.-lede se kandidaatstelling vit· die Afrikanerparty te 
aanvaar die feit dat die 0.8. voortgaan om 'n ,anti-demokratiese ideo
logic" te \- erkondig. Die Burger praat van die ,ou 0.8.-ideologie, van 
die afskaffing van partye en die instelling van 'n gesagstaat oftewel 
diktatum·". 

Ons wil ons lesers vra om die 
verklaring van die Grootraad in 
1947, wat ons weer in hicrdic 
uitgawe plaas, noukeurig tc Ices 
in die Jig van die aanklag teen 
die Bcwcging. Daaruit sal bb k 
dat wat die O.B. na strewe in 
hoofsaak die stelsel van die 
Boert>republielce is met die 
nodige aanpassing by huidige 
omstandighede. Om die O.B. 
dus van ,.anti-dcmokraticse" 
ideologic ,oftewel diktatuur" te 
beskuldig, beteken dat die 
Rcpubllekc van Stcyn en Kru
ger ook sal moct dcurgaan vir 
,anti-demokraties" en diktatuur. 

,KARIKATUUR" 

Die O.B. is bcslis ten gunste 
van nfskaffing van die Britse 
parlcmcnterc stclscl omdat dit 
sow<>! 'n uitheemse as 'n ondoel
trcffcnde stelsel is waarbinne 
partylciers gedurig self moet 
p!eit om groot naagstukke 
,buite die partypo~itiek~> arena" 
t~> hou, maar dit inderdaad 
!lt('eds dieper in die ,arena" 1 
in~;leep, ~os die naturellevraag-~ 
slulc getuig. Maar omdat die 
O.B. hicrdie standpunt inneem, 
bcskuldig dr. Malan en sy pers 

hom van ,anti-demokratics", 
,oftewel diktatuur". !\let under 
woorde, die parlementere stelsel 
is die begin en die einde van di~ 
dem olcrasie. Maar niemand min
der as dr. Malan bet in 1941 
met die grootste stelligheid 
bewccr dat die Britse parlcmen
tere stelscl nic met die demo
krasic vcrwar moet word nie, 
daar qit 'n ,karikatuur van die 
demokrasic'' is! Ons vra dus 
ons lescrs om ook die oordcel 
van die H.N.P.-Ieiding oor die 
Britsc parlementere stelsel te 
lees, en dan te besluit in hoever 
die bcskuldigings met mekaar 
strook: 

,HEJ\IELSBREED'' 

Op 10 April 1941 het die Fede
rale Raad van die H.N.P. die 
volgendc vcrklaring uitgcreik 
oor ,Toekomsbeleid". Onder 
punt (6) en (7) daarvan lees 
ons: 

,Die Boercnasie, wat die 
skcpper en beskermer van ons 
eic Suid-Afrikaanse nasieskap 
is, het in die Bocrercpublieke 
1n stelsel antwerp wat ons eie 
is, wat hemelsbr('ed van die 
Britse parlement~re s telsel 

DOEN DIE RONDE 

~ ~ ~ ~-~ et •. ~ 
~~--~~~~~~~~ 

~RIENDSKAPPE SLUIT-VRIENDE BEHOU 

Hulle werk sagkens 
met u keel ... sag kens 
met u beursie! Pro
beer vandag 'n pakkle 
KOMMANDO 

verskil ~>n tog ook op demo
kratie!le grondslag berus, en 
wat deur die vuur van opof
fering en lyding so gehcilig is 
dat dit in die hart van 

1
dic hclc 

Afrikancrdom bly lecf het en 
vandag nf't so ' n magtige 
drang hJ hom geword het a!> 
Yel'rtig jaar gelede. (7) Dit 
is op hll'r(lie stelsel, na om
standighede gewysig en v~>r

beter, waarop ons w•ilig Jean 
en moet voortbou. . . ." 
1\[uor van<lag stel <lr. l\lalan 

aan diE' O.B., wat bogenoemde 
,geht>iligde" ideaal nog in sy 
h a rt bt'\mar, die keu .. c om or 
get>n aandeel te neem in die 
stry<l om bt>bou<l van die blanke
dom n i<>, Of daardie ide1\al ,wat 
in di~ hart van di<> ht·l~ Afri
kant>rdom brand", te vcrloen. 

Die O.B. weit>r om tt> kies. 

MNR. BENADE 
VERLAAT H.N.P. 
Kort op die halcke van die 

moe ilikhe id wat daar ontstaan 
h et omdat dil' H.N.P. weier om 
A.P.-kandidate te N'ken wat 
ook l t>de van die O.B. is, bet Die 
Burger aangekomlig dat mnr. J. 
G. Benade wat Sl jaar lid van 
die H.~.P. was en ook die af
gelope v ier jaar lid is van dir 
Aksiekomit.-c \lln die NasionaJ,• 
g roep in dil' Bloemfontein>.e 
stads raad, di<.> pa rty bedank het 
e n by die Afrikunerparty nan
ge~luit het. 

:M:nr. Bcnade was vcrledc jaar 
burgemcester van Bloemfontein 
en is onlangs deur die Minister 
van Gcsondhcid as lid van die 
Bchuisingsraad aangcstel. 

Hy het verklaar dat die Na
sionale Party 'n verkecrde pad 
volg en tiat bale Nasionaliste 
saam met hom die mcning toe
gedaan is dat die party dcur 'n 
kliek rcgcer word. 

,Ek sluit by die Afrikancr
party aan omdat ek slcgs die 
een pad wat ek reeds beskrywe 
het, kan volg en met_ die ver
troue dat hicrdie party my die 
ge!eentchid sal verskaf om my 
landgcnotc volgens my vollc 
oortuiging tc dien." 

K.G. Bemaak 
Lewenspol is 
Aan Boerejeug 

By geleentheid van 'n puik 
eetm!\al ia die Afrikaunse Kof
fiehuis Pretoria, \\1lt dt>ur die 
Boert>jeug gert>el wn., tcr a f-

1 

sluiting van die jaar St' bedry
wiglwdt>, het di~ Kommnndant.
gt>n~>rual , dr. Han" van R e ns
burg aangekondig dut hy op 
ver&oek van mcv. \"an Rens
burg ' n lewenspoli, ter waarde 

• van £500 Os. Od. aan die Boere
jeug bemaak hct. 

In Pakki~ van 10, 20, 50. 
Met of sonder Kurk. 

In sy bednnlcingswoord het 
dit> Jeugleier, prof. Dirk van 
R ooy, die K.G. \er .. ~>kl'r van die 
Bot>rejeug se innip:e waardering 
,·ir d ie pragtige 1-kenking, maar 
die hoop uitgt•.,preek dat dil' '11 
Boerejeug baie jare nog sal "il 
wag om die gcld te ontvang, 
want die K.G. in l~>we is vir ons 
meer werd a!ll duio;t>nde en dui
st"nde pondt> reid na sy dood. 

IS NET HY REG?. 
Die argument word gebruik dat indien die O.B. vir 

afskaffing van die parlementere stelsel oftewel part~·e is, 
dan kan hy mos ook nie deelneem aan die stryd ,·an partye 
nie. Dan is clit mos belaglik dat sy lede ook na die par
Iement wil gaan! 

Die eerste antwoord hierop is: Indien 'n onderwysman 
hom beywer vir 'n nowe onderwysstelsel, "nl mens nou ver
wag dat h~ uit die ondf'rwyswereld ge.,kop moet word E-n 
nou Of moet ,ontbind" Of sy idees afsweor'! 

Maar ons kan nog nader kom van dr. ;uulan te weet hor h~ 
aan die werklikhcid: Mnr. F. C. hierdie \Wggooi Yan s<>tels rym 
Erasmus, Minister van Verdcdi- met sy g~>rOf'J> dat blank ~uid
ging, is op die oomblik bcsig Afrika gert•d moet wortl <leur 
om 'n hecltcmal nuwe stclsel elke blnnke krag. 
vir die vcrdediging in tc voer. Die volk sal die vrang stcl: 
Die ouc word tot .,op die grond as daar dan gt'l'n b('gin'<elmoei
afgebrcek" en die kommando- likht>id i., nie, soos on., hi~>r bo 
stelscl dan van nuuts af opgc- aang.-toon het, sien dr. )[alan 
bou. Betekt>n dit nou dat die in die ou Boere-npuhlikeinse 
offi.,it>re wat mnr. Erasmus stelsrl dun 'n grot~>r g~vuar as 
hierto~> gead,·iseer het, nou geen in die betlreiginge wat hy ''ir 
deel Yerdt>r mag Dt'l'm aan dit> blank Suid-Afrika ,·oor~kild~>r, 
Vt>rdt'diging nie? Die ou Britsl' sodat h~· liewl'r 'n 'erkie.,ing 
stelsel be~otaan mos nog en hoe oor ,.hl:\nk Suid-Afrika" 'erloor 
durt hull!' dan, volgens 1\lulan- ~ as om tot• te laat dat t•rn O.B.
logika, dit waag om prOJlllgamla man in di~> parll'ment "Y r;t'wig 
te mauk vir ' n afbr<>king ,.tot by blanlc Suicl-Afrika gooi? . 
op tlie grond" van tlil" bt>'>taanJe Ons kan <lit nie nannt't'm nie. 
slf'l<,l'l terwyl bulle s~>lf binn~ I :\Iaar dan moet danr '•• and-er 
d.'lardie stelsel hoe PO'>i!>il'S be- moti~>f ugter dr. )(ulan '>l' han
klr<> '! Hoe durt dr. 'falan se dt'l\\~'il' wees. \\'at b da•1rdie 
Ministt>r van Vt>rdediging nog motil•t? Laat dr Malan dit rt>g· 
aanbly as hoof van die departe- uit si•! 
mrnt waarvan hy die btelsel so 
grondig wit afbrt>ek en deur ' n 
Boer~>-'>tel<.el ven·ang'! 

~IKS \ 'ERKEERD 

Maar as mnr. F. C. Er!ls
mus en die offisicrc van 1i<' 
lei.ir wat hom g<'adviseer het, 
g<'cn misciaad plecg om nog 
binnc die ou st<>lscl te pleit en 
t<.> w<>~·k vir 'n nuwe nie, dan 
.,prl't>k dit \·an.,~>lf dat ge~>n 

O.B.-lid 'n sondl' b.-gaan om 
binnc die parlemNlti're stels~>l tt> 
plt>it vir ' n beler !>telsel op Afri
kaanse let'S nil', l'n dan Vl'rval 
dr. :\lala n "1." h t>le argument 
wuarom O.B.-ledt> nie ook a., 
kandldate ,·an 'n bevriende par
ty gt>stel mag word nie - bc
halwe natuurlik daardic dee! 
van die argumc•nt wat bewccr 
dat O.B.-offisicre gccn setel kan 
wen nie. Maar daaroor hocf 
mens nie tc argumentecr nie, 
die ge,.kiedenis bet reed!> dr. 
)lalan in die ongelyk gt>stel. In 
Brakpan het 'n O.B.-hoof
g~>neraal tt'll spyte van ' n J>ers
veldtog van H .N.P.-kan t t~>en 

hom e n ten '-PYte van clil' bulte 
stemming blywing van tientalle 
H.X.P.'s <;owel binne as buite 
die kie'iaf~eling, daarin ge<,laag 
om 'n meerclerheid nm 1679 af 
te bring na 2. As die vyf H.~.P.
kicsers van Stellenbosch wat ge
weier hct om hul stembricfies te 
pos, by voorbeeld net hul plig 
gedocn het, was die setel gcwcn. 
Dus nie die Engelse bly buitc 
stemming nie, maar dr. Malan 
se eic mense gooi setcls weg 
omdat dr. Malan in die- middel 
\•Sn die verkiesing 'n vcldtog 
teen O.B.-lede vocr met wan
voor'!tellings wat nie lungs am)>
tt>lik r O.B.-verklarinl:'s gt>plaas 
_kan \\Ord nie. 

\'RAE AA.."'I DR. :\IALA.."'I 

En die volk is gut>gtig om 

SKEURING 
GEFORSEER 
- WAAROM? 

Dit is duidclik dat dr. Malan 
'n nuwc stryd in Afrikaner
gelcdcre op die volk afgedwing 
het met sy cis ann mnr. Haven
ga om teen sy eic partyledc tc 
diskrimincer 'n cis wat hy 
gewcct hct mnr. Havenga as 
ccrbare man nic aan kon vol
docn nie. Dr. :\IuJan hl't tewens 
.,elf in 19U 'n \'Oik,.,k~>uring 'f•r 
oorsaak jui~; oor die kwe ... .,ie 
van bewel'rdl' ,inmenging" in 
~y party ,·an !mite af, en <laar
die ,inm~>nging" het nie t'en-. 
bestaan uit 'n t•is om DISKHI
)flNASIE nie, maar om groh•r 
VERDRA.\HSA.\".\UIEID teen
oar medi'-INII•. Hoe kan dr. 
:\Ialan dan op grond nm ~;y 

eie opvatting 'an fatso.-nlikhrid 
nou verwag dat mnr. Hun•nga 
genoee mort nf'<>m mt>t 'n '<•t•l 
meer dirt•kh• en blatantt• in
menging in sy purtysakt'? 

Dit moet dus duiddik wccs 
dat dr. Malan teen aile koste 
selfs van sy eie eerbnarheld -
'n stryd teen mnr. Hnvcngn wou 
laat onthntn<l in 'n poging om 
sowel mm-. Havcnga ns dr. Van 
Rensburg van die toncel tc vc·r
wyder - ~>n dit op 'n t)"d'ltip 
wanne~>r die krag en w~·.,beid 

van elk~> Afrikant>r jui.. ingl'
skakrl beboort te word om die 
blanlcl' bt>staan in Suitl-Afrika 
te h<>Yeilig. 

\Vannt•er alma! >.trewc na 
grott•r ,.,amt>werking, dan strewe 
dr. )falun na nuwe l'n groter 
Yerhrokkt•ling. " "aarom? Daar 
moet 'n rl'de ,·oor wee .. ! 

BESKERM! 
MOTOR-Assuransie by-C::. ~.,... ~j . ----- - -- ---. 

SUID-AFRIKAAN SE NASlONALE 
TRU ST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

Takke d\l'IU'Sdeur cUe Un1e. 

• 

GEE 
sE 
DiE- Ieier Ya 

Yersl<illt>nde l,rft~ 
brandwap; by he1 
van beslmldig da 
ff'it bas<•t•r bulle 
van A.P.-kandid~ 

Hoc uit die lug ~ 
bt>werings oor 'n 
blyk ball' duideli~ 
!daring van die G 
die Osscwabrandw1 
rcndP November l 
is toe dirsclfde 
teen die O.B. ing~ 

Die vcrklaring 
(DiP O.B., 1!> Novt•J 

,Die Grootraad ' 
wnbrnndwag stel 
sy standpunt ten 
die pnrtypolitick, d 
de ,demokrasic' en 
stnnt, en we! as \'O 

,,(1 l Die Grootraa1 
dat die Osscwnbru11 
partypolitielte tPrro 
oolt gc<'n voorn<'mll 
<lit te bctr<>e nil·: 
met die v<>rkic~;ing 

dntc gaan stcl nie. 
,(2) \\"at die rd 

en die partyloosJ 
(ideal<' wann·nn ( 
bmndwag volgens s( 
moct afsicn) wll di 
rnad voorkom dat c 
stand hecrs MT)gcsil 
wabrandwag hicrin 
bly aan die bclcld 
dcur alle voll<:sorgn) 
sluitcndc die H.N 
0sscwabrandwng> s 
na rypc beraud 
naamlik: 

., ,Die ,.,taf.t mo 
rt•Jmblil<l'in'l, 'r~· en 
Xasiouaa l "t'l's. Di 
sel mag nit• 011 '• 
g<.>skoei WNls nie. 
wegbrl'l'l< van nll<>s 1 

'olkskadl'lil< is in 
kra~;ic "oo., bier hl'k~ 
'n kr-.:~gtige l:lnd .. rl'g<.> 
lik maalc, gebou op ~ 
ntn volk,rt•gt•ring va 
Afrikaan"'' rt•publieli 
noflige IIIIIIJI:l.,sing 
industri:tlis<>t•rd~ sta, 
vordt>rin~ van vo 
( Aangehnnl uit 
namcns Volksorganil 
oorwc<>g en aan\·aa1 
Afrika twreenhcidsko~ 
Julie 1911, gedruk ( 
tr<'kk<"rpers. Johann~ 

.,Hit•rdic stuk is d( 
vanr <'n ondcrteken 1 
F.A.K., die Osscw1 
die Elmnomie.;;e Ins 
die l".A.K., t•n die R 
as d<"ur verskeie kt•rk: 
g<>snghcbbende betn•l 
kll'P het. Ook dil• 1 
dil u~uwnar en wei ~~~ 
l~>J.,r, tlr. D. F. l'\lal:li 
"lcr~ f lu•t: ,Ek kan 1 
'en.t•lu•ring gt>e <I at 
vanrding van u '~>rklj 
aanhod ook dil' h• 
ltl't'sth·iftigr a am aarcl 
\an in.,luit van my 
in (lie vit>r provin~il''> 
nndt•r lt•ier<;.' 

,\Vat die partylosc 
die Osscwabrnndwag 
<lie Grootraad net 1:1 

tint (sovcr hom bPwus 
Suid-Afrikann-.~> rt'J>ll~ 
t yloo~; was. Dic sl 

Bring u oop 
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BOOT: 
REG?. 

i indien die O.B. vir 
sel oftewel partye is, 
1 die stryd van partye 
lede ook na die par-

ildien 'n onderwysman 
lsel, sal mens non ver
geskop moet word en 
sweer? 

Malan te weet hoe hy 
weggooi van setels rym 
geroep dat blank Suid
gerell moet word deur 

anke krag. 
volk sal die vraag stel: 
r dan geen bcginselmoei-
is nie, soos ons hier bo 
~on het, sien dr. 1\lalan 

ou Boere-r~publikeinse 
dun 'n groter gevaar as 
, beclreiginge wat by vir 
Suitl-Afrika voorskilder, 
by liewer 'n verkiesing 
lank Suid-Afrika" verloor 
toe tc laat dat een O.B.-

11 die parlement sy gewig 
1nk Suid-Afrika gooi? 
kan dit nie aannecm nic. 
dan moet daar 'n ander 
:lgh~r dr. 1\Ialan 'SC han

;e wees. \Vat is daurdic 
''? I~1mt dr 1\lalan llit reg-

KfURING 
EFORSffR 
'f.IAAROM? 

is duidelik dat dr. Malan 
uwe stryd in Afrikaner
ere op die volk afgedwing 
1et sv cis aan mnr. Haven
,n teen sy eie partylede te 
imineer - 'n eis wat hy 
ct het mnr. Havenga as 
Lre man nie aan kon vol
nie. Dr. J.\·Jalan bet tewens 
n 19H 'n volkskeuring ver
IUk juis oor die kwessie 
beweerde ,inmt>nging" i n 

uty van buitc af, en daar
,inmenging" bet nie cens 
tan uit 'n eis om DISKRI
ASIE nie, maar om groter 
tDUAAGSAA)mEID teen-
mede-lede. lloe kan dr. 

111 dan op grond van sy 
1pvatting van fatsoenlikbeid 
verwag dat mnr. Havenga 

•(•e moet nt>em met 'n veel 
r direkte en blatante in
ging in sy partysake? 
1t moet dus duidclik wees 
dr. Malan teen aile koste -
l van sy eie eerbaarheid -
tryd teen mnr. Havenga wou 

ontbrand in 'n paging om 
el mnr. Havenga as dr. Van 
1sburg van die toneel te ve·r
ler - en dit op 'n tydstip 
meer die krag en wysheid 

elke Afrikaner juis inge
kel behoort te word om die 
nke bestaan in Suid-Afrika 
beveilig. 
Vanneer almal strewe na 
ter samewerking, dan strewe 
)falan na nuwe en groter 

brokkeling. \\'aarom? Daar 
et 'n rede voor wees! 

BESKERM ! 
-Assuransie by-

j. ~£ . -- -'='=. 
E NASIONALE 
NSIE MPY.,. BPK. 

!leur die Unle. 

DIE O.B., WOENSDAG, 15 DESEMBER 1948 BLADSY DRIE 

GEEN DIKTATUURIA.K.G. Weer/e Aantyging 
Dokumente ~ 

SE ·GROOTRAAD 
Die leier van die H.N.P., dr. D. F. Malan, sowel as sy 

\'erskillende lyforgane bet die afgelope week die Ossewa
brandwag by herhaling, sonder om te blik of te bloos, daar
\'an beskuldig dat by 'n ,diktatuur" voorstaan en op bierdie 
feit baseer bulle hul argument oor die nie-aanvaarbaarbeid 
van A.P.-kandidate wat ook lid van die O.B. is. 

Hoe uit die lug gegryp hierdie 
bcwerings oar 'n diktatuur is, 
blyk baie duidelik uit die ver
klaring van die Grootraad van 
die Ossewabrandwag wat gedu
rcnde November 1947 uitgereik 
'is toe dieselfde beskuldigings 
teen die O.B. ingebting is. 

Die verklaring lui as volg 
<Die O.B., 19 November 1947): 

,Die Grootraad van die Osse
wabrandwag stel by herhaling 
sy standpunt ten opsigte van 
die partypolitiek, die sogenaam
de ,demokrasie' en die partylose 
staat, en wel as volg: 

.,(1) Die Grootraad beklemtoon 
dat die Ossewabrandwag nie op 
partypolitieke terrein is nie en 
ook geen voorneme koester om 
dit te betree nie; ook dat hy 
met die verkiesing geen kandi
date gaan stel nie. 

partyregering is eers met die 
Britse parlementere stelsel in
gevoer. Die Grootraad band
haaf derh ulwe ' n volksideaal 
wat hy (tesame met die H .N.P.
leiding) sedert 1941 gebuldig 
het." 

Gedurende Mei 1948 het die 
dagbestuur van die Grootraad 
ter wille van helderheid en mis
verstand hierdie verklaring aan
gevul met 'n verklaring oar 
nasionaal-sosialisme. 0 n d e r 
meer is verklaar: ,.Derhalwe 
konstateer ons dat wat die 
nasionaal-sosialistiese' ideologic 
betref, die beleid van die O.B . 
duidelik en onmiskenbaar in 
November 1943 deur die Groot
raad bepaal en geformuleer is 
t>n dat nerens in daardie for
mulering neergele word dat die 
O.B. die nasionaal-sosialistiese 
ideologic aanneem of huldig 
nie." 

Honde 
Hul 
Na 

Vind 
Weg 
Tafels 

.,(2) \Vat die regeringstclsel 
en die partyloosheid betref 
(ideate waarvan die Ossewa
brandwag volgens sekere politici 
moet afsien) wil dit die Groot
raad voorkom dat daar misver
stand ·heers aangesien die Osse
wabrandwag hierin slegs getrou 
bly aan die beleid wat in 1941 
deur aile volksorganisasies (in
sluitende die H.N.P. en die 
Ossewabrandwag> skriftelik en 
na . rype beraad aanvaar is, 
naamlik: Hondevleis, gewoonlik bekend 

, ,Die stalt moet waarlik as ,.game goulash" maak in toe
republikeins, vry en Christelik- .nemende mate sy verskyning op 
Nasionaal wees. Die staatstel- die tafels van swartmark
sel mag nie op vreem<le lees restaurante in Berlyn, berig 
geskoPi wees nie. Dit moet Sapa-Reuter. Dit is die vleis 
wegbrt>('k van alles wat vals en van sowat 100 honde wat elke 
volk!>kadelik is in die demo- week in Berlyn verdwyn. Daar 
krasie soos bier bekend, en moet is verske·ie bendes wat hulle 
'n kragtige landsregering moont- toele op die vang van"jhonde 
lik maak, gebou op die begrippe wat bulle dan aan die eetplekke 
van volksregering van die Suid- verkoop. 
Mrikaanse republieke, met die Die steel van die honde gaan 
nodige aanpassing in 'n ge- soms ook met humor gepaard. 
imlustrialiseerde staat ter be- 'n Vrou wat die eie·nares van 'n 
vordering ''an volksbelange.' dachshund was, se troeteldier 
(Aangehaal uit ,Verklaring het weggeraak en met die hoop 
namens Volksorganisasies' soos dat iemand dit terug sal bring-, 
oorweeg en aanvaar deur die het sy 'n kennisgewing van die 
Afrikanereenheidskomitee van verdwyning voor haar deur op
Julie 1941, gedruk deur Voor- g€Git. 'n Rukkie daarna het 
trekkerpers, Johannesburg) iemand die kennisgewing aan-

.,Hierdie stuk is destyds aan- gevul met die woorde: ,.Die 
vaar en onderteken namens die hond het lekker gesmaak, is ons 
F.A.K., die Ossewabrandwag, meegedeel, maar dit was te 
die Ekonomiese Instituut van klein. Ons kliente wil grater 
die F.A.K., en die R.D.B., sowel honde he." 
as deur verskeie kerkmanne wat Berlyn het egter geen tekort 
gesaghebbende betrekkings be- aan honde nie. Ten spyte van 
klec het. Ook <lie H.N.P. het. die voedseltekort het die honde
dit aanvaar en wei deur sy hoof- bevolking van die stad die af
leier, dr. D. F. J.\lalan, wat ge- gelope jaar van 40,000 na 60,000 
skryf het: ,Ek lmn u die voile gestyg. 
versekering gee clat my aan-
marcling van u verklaring en u 
aanbod ook die bartlike en 
geesdriftige aanvaartling tlaar-
van insluit van my bele party I iJI!F"' Adverteer.ders hou 
in die vit>r provinsies en van sy 
amler leiers.' 

.,Wat die partylose ideaal van 
die Ossewabrandwag betref, wil 
die Grootraad net beklemtoon 
dat (sover hom bewus) albei die 
Suitl-Afrikaanse republieke par-

daarvan dat l t mel· 
ding moet maak 
van hul adverten· 
sie in ,Die O.B." 

tyloos was. Die stelsel van ___ •••••• _ 

BRILLE 
Bring n oogarts se voonkrlf vir brllle na CID.S. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYS E. 

GRHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Besoek ons of skryf om Besonderhede. 

Met 
Genl. J. A. Smith, . Adjunk-K.G., skryf as volg na aanleiding van die 

nuwc veldtog teen die Ossewabran dwag : 
Van die O.B. is so baie valse voorstellings gedoen, dat mense haas 

nie meer weet wat waarheid is en wat nie. So kom Die Burger met 'n hoof
artikel waarin hy plegtig verklaar dat die O.B. 'n diktatuur voorgcstaan het 
of nog voorstaan. Dit , volgens die blad, sou dit dan vir O.B.-lede 
onmoontlik maak om kandidaat vir die Afrikanerparty te wees. Dit is 
kwansuis of werklik die rede waarom' n O.B.-lid geban is uit ·die parlemen
tere front! 

Hier voor my le die Ontwerp
grondwet wat die O.B. indertyd 
saam met die H,N. Party en 
ander organisasies aangeneem 
het. Dit is die Ontwerp waaruit 
ek indertyd 'n brokkie gepubli
seer het, die s.g. 1/41 - die pu
bliltasie waarvan deur dr. 
Malan as een van sy gronde vir 
die stryd teen die O.B. genoem 
is. Hy en by alleen sou, volgens 
sy mening indertyd, die r eg 
gehad het om dit te publiseer. 

Wanneer ons dan in die ver
lede en nou nog van 'n volks
gesagstaat gepraat het, dan het 
ons die nadruk op volksgesag 
in teenstelling met partygesag, 
soos die partye doen, gele. Maar 
aangeheg aan hierdie geskied
kundige dokument hier voor my 
le die notule van die Kommissie 
insake Algemene Beleid, soos die 
gesamentlike kommissie ver
teenwoordigend van die volks
organisasies indertyd genoem 
was. By revisie van die stuk is 
ekself en 'n ander lid ('n 
geleerde in die regte) wat tans 
een van dr. l\lalan se staatma
kerministers is, aangestel om in 
die lig van die. besprekings en 
voorstelle wat betrekking bet op 
die magte van die president, die 
regeringshoof, die duur van 
eersgenoemde se ampstyd (vyf 
jaar indien by hom gocd ge<lra 
en die voll{SWil gehoorsaam ) ; 
g<>dwonge aftreding van 'n 
volksraadslid en sekere aange
leenthede insake regspleging, t e 
herformuleer. 

AANVAAR DEUR H .N.P. 

Hierdie Ontwerp-grondwet 
is, soos ons hom gewysig en 
finaal goedgekeur het, skrif
telik aanvaar deur die Ieier 
van die H.N. Party en so deur 
die Ossewabrandwag. 

Dit is geen cliktatorstaat wat 
rtaarin voorgestel was nie. Ook 
het die Ossewabrandwag n ooit 
'n diktatorstaat · voor of daarna 
voorgestel nie. 

Daar is net die een punt 
waarmee die Ossewabrandwag 
later vorentoe gekom het, nl. die 
beklemtoning van die partylose 
regering as teenstelling met die 
Britse parlementere stelsel, n l. 
dat die partystelsel van regering 
afgeskaf moet word. Dit, nl. 
hier<lie stanclpun t, is gegrond op 
die stelsel van die gewese twee 
Republieke. Deur dit te doen , 
so betoog die leiers van die 
O.B., sal die volkswil alleen kan 
geld en nie soos vamlag en n og 
altoos onder die Britse stelsel, 
die ''an 'n groep wat homself 
in 'n party georganiseer het nie. 

MEER DEMOKRATIES 

Wil mense ons reg oordeel, sal 
hulle moet erken dat wat die 
O.B. voorstaan, inderdaad meer 
eg demokraties is as die party
stelsel. VoJgens die Ontwerp
~rontlwet word die staatshoof 
of volkshoof, uoem h om wat jy 
wil, die President, elke vyf jaar 
deur die volk gekies; so ook die 
verteenwoordigers in die volks
raad, terwyl grot>pverteen w oor
d iging vir die Gemeenskapsraad 
geld. 

Nou waar is die vyande van 
die volksgenote in die O.B. se 
diktatuur wat bulle gedurig op
dis en so aanhou dat hulle hul 
eie leu ens glo? 

PARLEMENT~RE FRONT 

Maar daardie mense weet dat 
die Ieiding van die O.B. ook 
daarby steeds geglo het dat 
solank daar partye is, solank 
die huidige stelsel bestaan, oak 
op die parlementere front geveg 
moet word. D aarom bet die 
O.B . uooit sy Iede aan gese om 
uit die H .N. Party t e tree nie. 
H ull e is uitgeskop en word op 
d ie pa rty se , dem okratiese" 
manier van doen uog steeds uit
gesluit. So demokraties is die 
H .N.P : dat b y sy lede v oorskryf 
aan wat eh wat nie bulle buite 
die party m ag beboort. Ook 
misken bulle die reg van min
derbede, nl. bul bondgenoot wat. 
die keuse van kan didate betref. 

NET EEN P ARTY 

Ek sluit: Die O.B. was nim-
mer 'n voorstander van 'n dik-

Genl. J. A. SMITH 

tatorstaat nie. Sy stryd met die diktatuur word hy verkeerde 
H.N. Party was oar 'n volks- adres gesoek. Kom, laat staan 
front, nl. samewerking van daardie dikteerdery en laat 'n 
nasionaalgesinde partye en O.B.-lid toe om oak op gelyke 
groepe. Dit, dikteer die party, voet saam te werk. Of sal dit 
is verkeerd. Net een party volksgesag in plaas van party
m oet daar wees en regeer. D ie 1 gesag stel? 

Groot A.P .-Dag Samel £100 In 
Die Afrikanerparty in die 

Stellenboschse kiesafdeling het 
'n geslaagde A.P.-dag gehou op 
27 Novembc·r op die plaas van 
mnr. Tielman Roos. 

Verskillende sykraampies het 
aangename afleiding gebied. 
Wat vera! interessant was, was 
die demonstrasies van mnr. 
Heydorn. Hy het 'n 'miniatuur
~puitvliegtuig wat hy self ge
bou het, die verbasende snelheid 
van by die honderd myl per uur 
laat bereik. Die vliegtuig is 
omtrent nege duim lank en 
word deur 'n gaspatroon tangs 
'n gladde draad afgevuur. 

Na alma! hulle vergenoeg het 
aan al diE: verskillende geregte, 
het die aanwesiges geluister na 
'n toespraak van mnr. :Max 
Smuts, wat Afrika~erparty

kandidaat vir die provinsiale
raadsverkiesing in die Paarl sou 
wees. 

Hy het gese dat die toestand 
van die regeringskombinasie van 
so 'n aard is dat eenvoudig aile 
kragte gemobiliseer moet word 
om hul po~isie te bestendig. Die 

A.P. vervul die funksie as brug 
tussen die persone wat oar be
ginselvraagstukke ene-rs di:lk 
maar nie anders bymekaar kan 
kom weens die vooroordele van 
die verlede nie. 

Mnr. Smuts het beklemtoon 
dat daar geen plek vir vyand
skap in eie geledere behoort te 
wees nie. Die deel van die volk, 
wat dit met die welsyn van die 
land goe-d meen, het mekaar 
gevind en het tegelykertyd in 'n 
magsposisie gekom waar posi
tiewe stappe in belang .van die 
land se welva'art gedoen kan 
word. 

Die opposisie en hul pe-rs 
doen alles in hut vermoe om 
selfs klein meningsverskille as 
'n breuk in die geledere van die 
regeringskombinasie voor te 
hou. Dit is daarom wenslik dat 
die samewerking tussen die 
H.N.P. en die A.P. bo alle twy
feJ, bewys moet word uit die 
hartli!theid waarmee in die kies
afdc•:ings saamgewerk word. 

Die r.1ooi bedrag van iets oar 
die £100 is met die dag inge
samel.-(Korr.) 

KERSFEESKAARTE 
VYF Pragtige Gekleurde Natuurtonele 

(VAN KIEKIES AFGEDRUK) 

met bypassende verse spesiaal verwerk denr 

ONS VOLKSDIGTER - TOTIUS 
en in sy eie bandskrif afgedruk. 

Hier is kaartjies wa t u m et t rots aan enige vollu;genoot 
kan stuur - iets Volkseie 

5/· PE R DOSYN (K.M.B.) 

* 
e Ons het ook nog kaartjies met die O.B.-wapen, Wag- en 

Jeugkentekens teen 8/- per dosyn. Ook kaarte met 
gekleurde afdrukke van Suid-Afrikaanse wild (en klein 
O.B .-wapen) teen 3}6 per dosyn. 

* 
Bestel dadelik by DIE BQEREJEUG 
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DIE O.B., WOENSDAG, 15 DESEMBER 1948 Brief Aan My Partyvriend : 

N3turellebeleid En O.B.'s Uit. Prov. 
Kommun1s In 

Raad, Dog 
Parlement 

Ons Kinders 
Waar dit duidelik geword het dat dr. Malan 'n nuwc 

stryd in die liggaam van ons volk veroorsaak het en sy pers 
nou reeds suggereer dat die O.B. aanneemlik is vir die 
Verenigde Party, is dit noodsaaklik dat ons die O.B. sc 
standpunt ten opsigte van die naturellevraagstuk baie helder 
stel sodat ons nie later dinge in die mood gele kan word 
wat ons nie gese het nie. 

In die eerste plaas moet ons beklemtoon dat daar oor 
die grondslag, nl. apartheid, waarop die naturellevraagstuk 
opgelos moet word, geen verskil in beginsel tussen nasionaal
gesindes bestaan nie. Die O.B. sien die oplossing in algehele 
skeiding tussen blank en wit sodat elkeen op sy eie terrein 
kan ontwikkel en in staat gestel word om 'n besondere 
bydrae oorcenkomstig sy eie volksaard en vermoe te !ewer 
tot die gemeenskaplike ontwikkeling van Afrika. 

Gcagtc Vricnd, 
Hicrdic week net 'n bale kort 

bricfie om te antwoord op jou 
vraag waarom die O.B.'s nie 
maar tcrwille van volks'eenheid 
tocgcc aan die eis van dr. Malan 
om hulself Hewer nie as kandi
date te laat benoem nie. In die 
ccrste plans my wedervraag: 
HE't net d ie O.B. 'n plig teenoor 
volkseenheid en nie ook dr. 
Malan nie? En in die Jig bier
van: wat is makliker - om 'n 
orgunisasie wat vuskleef uan 
ideate, wat geweek is in offer
bloed van tien jaar se stryd -
ideale wat die H.N.P.-leiding in 
I9U self beskryf het as HO 

,geheilig" deur Iyding tlat dit 
,in die hart van die hele Afri
kanerdom bly leef bet E'n van
dug net so 'n ,magtigt> drnng' 
geword bet as veertig juur 
gelede" - om so 'n organisa<,ie 
te ontbind, of vir dr. Malan om 
eenvoudig sy vervolging van die 
O.B. te stank - die O.B. wat 
juis probeer saamwcrk dcur 

middel van die Afrikanerparty? 

KOl\11\IUNIS 

Hct jy al daaroor nagedink 
dat dr. Malan self geen under 
bcswaar teen die O.B. het nie 
as dat hy die parlementere stel
scl wil a!skaf? Origens erken 
hy dat die O.B.'s .,goeie Afri
kaners" is op wie se steun hy 
in vcrkicsingstye staat maak. 
~ogtan <, het dr. 1\lalan belet dat 
Oo~B.'s tot die volksraad verkies 
word lank voordat by sy '\.'Oor
neme uitgespreek bet om die 
nnturelle-vl'rteenwoordigers u it 
d io volk&raad te skop, en soos 
jy sE'If weet, nog Ianger Yoor
dat hy Kommuniste binn.e die 
volln;raad verbied; want op die 
oomblik s it daar 'n Kommunis 
in die Volksraad sonder da t iE'tS 
totsov.-r gedoen is om te YerhoE'd 
dat hy da!lr kom of dat by wt>er 
daar uitgesit word. 

i\laar O.B.'s - ,goeie Afri
kaners" - word belet om 

sells maar lid '\.'nn die provin
sia le rand te word wat maar 
net te doen het met sake soos 
paaie, hospitnle en onder wys! 

BOKANT O.B.'s 

Jy sicn dus, dr. Malan is 
bereid om volksccnhcid te ver
nictig en die nasionale bewind 
in gcvaar tc stel, net om te ver
hocd dat 'n paar O.B.'s wat ook 
lid van die A.P. Is, lid word van 
'n p laaslike bestuur. Daaren
teen word daar nog 'n Kom
munis in die parlement geduld 
bokant die koppe van daardie 
O.B.'s wut in die provinsiale 
rand sou sit! 

Ek herhaal dus my vraag: 
Ret net die O.B. 'n plig teen oor 
voll{Sel.'nheid en die blank edom 
en n ie ook dr. 1\fa lan wa t 
tewens ook wei bereid is om met 
bE'hulp ' 'an Jode vir die blanke
!lOm te veg, maar nie met die 
bulp van O.B.'s wat in sy eie 
woorde ,goeie Afrikaners" is 
nie? 

Maar die O.B. glo dat hierdie beleid aileen met welslae 
toegepas sal kan word indien daar 'n gesonde verhouding 
tussen die nature! en die witman gekweek en be,·cstig word. 
Die cerste stap tot die oplossing moet dus wees om die 
vert roue van die nature! te wen of te herstel waar dit reeds 
verloor is. En omdat ons glo dat die afskaffing van drie 
naturellc-vcrtecnwoordigers in die volksraad met 'n geringe 
party-meerdcrheid van slegs vier nie daarop berekcn is om 
die nature! se vertroue in die witman te versterk nie - vera! 
nie as dit gebeur binne die giftige klimaat van partystryd 
waarin een deel van die blankes se bedoelings deur 'n ander 
dee! van die blankes by die nature! in verdenking gebring 
word nie - maan ons tot versigtigheid bier. Die afskaffing 
moct dus plaasvind Of buite die partystryd soos genl. Hertzog 
dit gedoen het, Of as gevolg van 'n duidclikc rcgstreekse 
uitspraak van die volk sodat dit buite aile twyfel as die 

STAAN TROU! 
l
Soos Ons Lesers1 

Dit Sien Hfkomdt. Vale :Ferreira, O.B.'s doen om in die komcndc 

volkswil aanvaar kan word. • 

Gee en Neem 

Terselfdertyd moet aan die naturelle 'n positiewe stuk 
segregasie gegee word in die plek van die regte wat . bulle 
in die blanke gebied ontneem word. Ons kan nie waag om 
by die nature! die indruk te skep dat ons gedurig net regte 
van hom afneem en nooit van ons kant ook iets t~n beste 
gee nie. So 'n indruk sal die nature! op die verdediging plaas 
en aile grond vir welwillendheid in die toekoms vernietig. 
Ons sal daarmee kommunisme met dubbele hande saai en 
ons kinders sal dit in stortvloede maai. 

Ons standpunt is verder dat indien 'n gewone party
regering dit op hom neem om met 'n geringe partymeerder
heid die verskanste artikels van die Unie-grondwet af te 
skaf, hy die pad oopmaak vir sy teenparty om by 'n 
volgende geleentheid wanneer die parlementere wiel sy 
onvermydelike draai voltooi het, daardie maatreels nie net 
te herroep nie, maar vir sy cie beveiliging 'n veel erger maat
reet te tref. Om dit duidelik te stel: Dr. Malan en sy party 
gaan nou moontlik die DRIE naturelle-stemme binne die 
volksraad afskaf en daarmee ,blank Suid-Afrika" vir vyf 
of tien jaar ,beveilig". 1\laar hul teenparty bet nie net dric 
stemme om ,·ir sy eie beveiliging mee te speel nie - hy 
bet nagenoeg 10 miljoen nie-blanke stemme wat hy as 'n 
resenn in die handhawing van sy posisie kan gebruik. E n 
hy kan dit dan, na ons eie voorbeeld, doen met 'n meer
derheid van 1. 

Buite Partypolitiek 

Kroonstad, skryf: 
Op Jie Brakpanse Kongres 

van die Afrikancrparty het mnr. 
N. C. Havcnga. op bale duide
like en ondubbclsinnige wyse 
gese: DIE H.N.P. SE ElSE 
TEEN DIE OSSEW ABRAND
WAG HET NOU VER GENOEG 
GEGAAN. Hy bet vcrder die 
kongres versekcr dat alle lede 
van sy party geregtig is op sy 
beskerming en op die regte en 
voorrcgte verbonde aan lid
maatskap van sy party, en dat 
hy sal tocsien dat teen geen 
O.B.-Iid wat ook lid van die 
A.p. is gcdiskrimineer sal word 
nic. 

Hicrmce het mnr. Havenga 
aan O.B.-Iede binne sy party 
die versckering gegee dat hy 
trou by bulle sal staan. Bier
die aankondiging van mnr. 
Havcnga bet uitbundige toe
juiging van die hele kongres 
gclok en hy is amper staande 
tocgcjuig. Maar nou kom ook 
die anderkant van die saak. 
Volgens Die Transvaler van 6 
deser gaan die H.N.P. vasstaan 
In sy diskriminasie teen A.P.
kandidate wat ook O.B.-lede is, 
en ook op ander punte van vcr
skil met die A.P. gaan bulle 'n 
onversoenbare houding aan
neem. 

Graag wil ek langs hicrdie 
weg 'n dringende beroep op aile 

(vervolg van vorige kolom) 

wereldoorloe bewerkstellig 
bet omdat dit op verkeerde 

' bane gestuur is. 
Daarom is ons oortuig dat die naturelle-vraagstuk aileen Daar rus dus 'n sware ver-

blywend opgelos kan word indien dit buite en bo die party- antwoordelikheid op diegene 
politick aangepak en deurgevoer word in ' n volksaksie - wat vandag dit op bulle neem 

om die ontembare gees van 
en by voorkeur met die samewerking van die naturelle self. menslike groepe in Suid-

Laat ons dit so stel: Wanneer 'n delikatc crfstuk wat Afrika op nuwe bane te 
verouderd is omgebou moet word tot iets beters, kan twee stoot - bane waarop ons 
metodcs gevolg word: die van 'n baba of die van 'n vakman. kinders, wat vanclag nie inge
Ecrsgenoemde sal die instrument op die grond stukkend roep kan word om 'n mede
smyt en dit onherstelbaar vernietig. Dit is dan 'n onber- seggenskap daarin te neem 
roeplike stap wat wel kortstondige vreugde aan die kind nie, ook sal beweeg · · · · na 
bcsorg bet, maar later as by groter word kan nawerk in die hoogtes of na die dieptes, 
dicpe berou oor die onberstelbare skade. Die vakman daar- ~~~f:ftkomstig ons vandag 
cntecn sal dieselfde instrument versigtig uitmekaar haal en . Ons 'herdenk more die slag 
herstel en daarmee langdurige vreugde aan homself en ander ' van Bloedrivier 110 jare 
besorg. gelede. Dit is 'n gepaste 

So is die blanke erfenis vandag in die hande van of geleentb~id om bogenoemde 
kinders wat dit in een greep kan vernietig deur 'n onwyse O?rwegings. in diepe bepein
~tap, tot diepe berou vir die nageslag, of dit kan in die .smg te bnn~ en daarby te 
hande wees van staatsmanne wat wei nie 'n skouspelagtige on~bou dat dte Voortrekkers 
opklaring bewerkstellig nie maar 'n deeglike s tuk werk bate ferm opgetree _het waar 

. ' bulle mocs verdedtg, maar 
lewer tot vreugde van die nageslag - blank sowel as nie- terselfdertyd so gehandel het 
blank. . . . . . dat bulle vir baie geslagte die 

Ons durf rue mt die oog verloor me dat ons m ons vrien<lskap en agting van die 
rasseverhoudings te doen het met die magtige element van Zoeloes gewen het. En in die 
die menslike gees - dieselfde · element wat reeds twee afgelope 110 jaar bet ons, bul 

(vervolg in volgende kolom) 
nageslag, die vrugte van hul 
wysheid gepluk. 

weke en maande onbewceglik 
vas in bulle trou teenoor mnr. 
Havenga te staan, soos wat ons 
in die afgelope 8 jaar getoon 
bet dat ons onoortrcfbare loja
liteit teenoor 'n Leier kan hand
baa!. 

Staan By K.G. 
En Havenga 
Kapt. H enr i Slegtkamp, 

D.T.D., l\liddelburg, Tvl.,skryf: 
Brandwagte, stcun julie K.G. 
soos julie nog altyd gedoen bet, 
en veral ook mnr. Havenga 
wat ons so gocdgcsind is en in 
genl. Hertzog sc voetspore loop. 
Brandwagte, julie word verag 
deur dr. Malan en al wat by 
van julie vcrlang is jul kruisie 
op diE' stcmdag en verder wil by 
met julie niks te doen he nie 
en wil julie nie erken as goeie 
Afrikaners nie. 

Dink aan die N.H.-fonds in die 
bchartiging van die Afrikaner
dom, nic niksbeduidende woorde 
nie, maar dade. Tog dink dr. 
Malan meer van die Jode as 
van mC'de-Afrikaners. M:oet 

ANDER BRIEWE OP 
Bladsy 6 

samcwerking dan net van een 
kant kom? Toe die H.N.P. bier 
'n funksle gehou bet, was ons 
O.B.'s daar teenwoordig, maar 
toe die O.B. 'n funksie hou, het 
bulle geskitter deur hul afwe
sigheid. 

Dit lyk my in die Vrystaat 
word mnr. Havenga net so min 
erken as die O.B. Ek w~ns van 
harte d&t mnr. Havenga In die 
toekomc; a!leen wil staan. Dan 
sal dr. Malan gou sy sakdoek 
moet uithaal om sy eie tranc 
te droog. 

Wat my betref, ek staan hart 
en siel by die K.G. en ook by 
mnr. Havenga wat nog altyd, 
ook in die Engelse oorlog, ge
toon bet dat hy nle 'n man van 
woorde soos dr. Malan is nie, 
maar 'n dader. En dit Is die 
man vir wie ek my krulsie sal 
trek tensy dr. Malan sy kop 
buig. Onthou die bottel dry! op 
die water totdat hy brcck. 

BITTERHEID i.p.v. 
MORELE KRAG 

, Oom Ghandi", Kaapstad, 
skrywe: Volksverdeling is an
dermaal 'n voldonge felt! Om 
sondebokke te gaan aanwys sou 
dwaas wees, want soveel partye 
as wat daar is, soveel sonde
bokke sal kan aangewys word. 
Dit is bepaald hoog tyd dat sulke 
volkskwaaddoencrs op een of 
ander manier tot bcsinning ge
bring word, en dat nie politleke 
gevoelens nie, maar wei poli
tieke verstand, sondcr onsinnige 
tgterdogwekkende voorwendsels, 
van nou af aan deurslag moet 
gee. 

AI die goed wat ons huidige 
bcwind onder tydelike eenheids
omstandighcde bewerk het, word 
nou weer as in een towerslag 
vernietig en vergeet. Ook die so 
onontbe,rlike morele steun van 
die hele Afrikanerdom moet nou 
weer juis pick maak vir daardie 
bitterhcid In gesinne en same
lewings, waarvan die politiei en 
pcrs skynbaar niks begryp nie. 

Dit is nie die volk wat wil 
twis en skeur nie, maar onge
lukkig net 'n paar politiek
selfsugtige leiers. 

Waarom is die werklike en 
voorwaardelike oorspronklike 
oorcenkoms tussen die H.N,P. en 
die Afrikanerparty nooit gepu
bllsccr nie? Nou word oor en 
weer bcekuldig en geen volks
genoot is in 'n posisie om te 
kontroleur nie. Vir my lyk die 
enigste oplossing dat die volk 
sonder die leiers oyeenkom op 
'n sentrale plek en besluit wat 
bulle wil he gedoen moet word. 

Waardering 
1\[ nr. P. S. J ordaan, Ruc;pan, 

Kroonstad, skryf: Graag wil ek 
lungs hierdie weg my hartlike 
gelukwense oorbring aan die 
redaksie van ons Uniale Jaar
blad wat so pas sy verskyning 
gemaak bet. Ons is waarllk 
trots op hierdie prag-werk, en 
ek wil graag die hoop uit
spreek dat hierdie bock in elke 

(vervolg van volgcnde kolom) O.B.-huis gevind sal word. Mens 
,.10 Jaar Ossewa-Brandwag" het wonder onwillekeurig hoe dit 
ek waarlik met genot gelees, en moontlik is om so 'n boek vir 
dis ongetwyfcld die beste weer- net maar 2/6 te verkoop. Die 
gawc van die afgclope jare se buiteblad is waarlik 'n prag
stryd. Die toto's is werklik 'n werk en strek die ontwerper 
bcsieling, en behoort elkeen wat daarv~n tot eer. Die artikel 
nog twyfcl of die o.B. nog lewe van dte Kommandant-generaal: 
wakker to skud ult sy slaap. I (vervolg in vorige kolom) 

Aan a·lle .. ,.,,nnw•, 
en vrfende 'n 
gelukklge Nuweja~~r. 
laaa t'l8, Heldtlberll ... 

Kersgroete aan on 
al ona O.B.·vrlende 
J. I .. l{lelnhan•, 1.11 
~. PaarJ. 

Mede·ortlsfrre. 
vrtende. ek wt-na u 
fe<':s t'n VOOI'IIP<>t'dl~;e 
.\lev. J. c. (•. ~~ 
Gansvlakte, Oor Vr)'l 

fi/ Komdt. ~n me, .. l 
van Ultenhage wens 
elke otfl1ler en Bra 
geelnne, die PcreoneeJ 
Bpk.. aile ramtlleba 
hele Boere Volk •n 
en voorepoediKe Nuw 

A. ~n A. llelllng;;, 
dfe K.o., A.K.o., 
Brandwagle •n sesel 
voorapoedlge NuweJaa 

Namena die O.B.·• 
F wen• ons ona Kom~ 
dr, J . F. J. van 11 
Oebledsleler. prot. H. 
huyaen. • n ge,et<'nd 
sterkte vir die NuweJi 
.\lo~tert <HooCvrou. 0< 

Hlnmee wens ek 
Elorr. aile ortlatere 
(nameos die vroue) , 
Fl 'n ges~nde Ker.~ 
met die NuweJaar. _ , 

Ons wens hlermee 1 vera! die bate wat 
Oudtehoorn woon, 'n 
Kersrees en voorsPO 
toe. - .\lnr. en me•. 
Wlnburg. 

Met beste wense 1 
K ersrees en voorspoedlt 
a ile 0. B. -offisiere en 
Komdt. 0. F. van R<l 
Kakamas. 

.\fnr. eo mev. Jakob•! 
Loulsvaole, wens die K, 
wagte, oud·ge-intern~e 
vrfende. •n alfer gN~l 
gelukkfge :-<uweJaar toe, 

Yeldkt. en komdtf'. G 
"~k wens die K o 
alere, Brandwagte ·~n 
ges~nde Kerate.>a tl 
NuweJaar toe. _ Swa 
burg, 0. V.S. 

Graag wens ons 
'n gese@nde Kerare 
voorspoedlge NuweJt 
D.l{ .B.-GROOTJII\~ 

(Voorheen: 
JU'J[. 

Die Koper• 
Keeromslrant 02, 

KAAPSTAD, 

Aile Brandwagte, a , 
otffslere va.n o1u hele 
word hfermee •n gelukkl~ 
'n gesoende Nuwt>Jaar ~ 
cenl. J. A. ).mlfh rn "'·~ 

VOORSI.,\(i. - Die l 
peraoneel van VO<orlhll 
Bpk.. wem aile 1 

Brandwacte en and' 
ondersteunera en 11 
.. Die 0. B.," en ook 
teerdere In ons bla4 
gename Keretee1 en v~ 
NuweJaiM' toe. , 

G~nl. rn nwv. Jople 1 aile mede·O.B. •a 'n gesel 
en 'n gelukklge NuweJaa 

Aan nile Brandwagtc e 
gese~nde Keratere en gelu 
Ja.ar. Van: J. 1'. le no, 
Calvlnfa. 

'lnr. l'n "'"'· :-1. J. Ko 
Rodenb~k. Bloemfontein 
O. B. ·vrfende eo kennfue 
Kerateee en vooraPOedlge ~ 

'n c.-~nde Kel'lltees 
voorapoedlge !'lluweJaar .,..<>1 
A.K,O.. aile oCCU.iere en 1 

van Generaalokap A15 to 
Gl'nl. F . 'f. JooiH'rt, Kak&l 

" ""· s. G. Mander. \'ao 
wens aile Brandwagte &<OI 
dee dog mede·broers en ~ 
en s~nwense toe. 

!\lev. C •• Jansen en s. ~1. J~ 
(1) Ek wens die s e 

personeel van Voorslng 
wensfng loe. Baie geluj 
apoed op die pad van 
Nuwejaar. Mag die Here 
In dfe werk op dfe pad 1 
en op die regte pad van • 

(2) Celukwensing aan 
Hansfe van Rensburg. Jj 
gelukwens In die stryd w 
oru volk gelef het. Mal 
hom krag gee om ons de1 die pad van Suid·Afrlk& 
Republfek, •n repubhek 1 op •n Brltse slelael nie Ill 
atelsel van President I 
Pr@Sfdent Steyn. l\"og,. 
geluk. 

(3) 'n Gelukwenslng a
Smft.h van die Oaaew, 
waar die Here hom altyd 
gegee het, waar hy gutn~ 
die sy van die K.G. Sool 
gestaan het aan die wont 
waar die Here hulle lllnga 
' n Gclukklge Ker.reeo en 
SJ>Oedjge Nuwcja&r. 

< 4) Wens ek nan at ell! 
en Brandwagte 'n griuk~ 
fees en Nuwejnar. 

Aan ons K.G., A.K.n., 
Brandwagte en vrfendo. ( 
wense vir •n ge·~~nde K~r~~ 
voorspOedige Nuw~Jaar. Va 
Enumus en gesln Bldd 
Senekal, ' 



~' Dog 
,ment 
inar Jid van die provin
•ad te word wat maar 
doen het met sake soos 
hospitnle en onderwys ! 

SOKA.."\"T O.B.'s 

In dus, dr. Malan Is 
tn volkseenhcid te ver· 
1 die nasionale bewind 
r te stet, net om te ver· 
, 'n paar O.B.'s wat ook 
lie A.P. is, lid word van 
like bestuur. Daaren
rd daar n og 'n Kom
a die parlcment geduld 
die koppe van daardie 
vat in die provinsiale 
1 sit ! 
~rhaal dus my vraag: 
die O.B. 'n plig teenoor 
h eid en dit' blankedom 

ook dr. 1\lalan wat 
10k wei bereid is om met 
tan Jode v ir die blanke
\'eg, maar n ie met d ie 
n O.B.'s wat in sy eie 
,go{1ie Afrikaners" is 

s Ons Lesers1 
Dit Sien 

ERHEID i.p.v. 
)RELE KRAG 

Ghandi", Kaapstad, 
Volksverdeling is an
'n voldonge fcit! Om 

kke te gaan aanwys sou 
~ees, want soveel partye 
I daar is, soveel sonde· 
~al kan aangewys word. 
~paald hoog tyd dat sulke 
raaddocncrs op cen of 
rtanier tot besinning ge
'ord, en da t nic politieke 
)8 nie, maar wei poli
lrstand, sonder onsinnige 
rwekkcnde voorwendsels, 
a af aan deurslag moet 

e gocd wat ons huidigc 
onder tydelikc eenheids
\ighede bewerk het, word 
er as In een towerslag 
g en vcrgcet. Ook die so 
P. rlike morele steun van 
Afrikanerdom moet nou 

Is pick maak vir daardie 
id in gcsinne en same

waarvan die politic! en 
ynbaar niks begryp nie. 
1 nie die volk wat wil 

skcur nie, maar onge-
net 'n paa r polltlck

lge leiers. 
om is die werklikc en 
lrdclike oorspronklike 
oms tussen die H.N,P. en 
lkanerparty nooit gepu
nie? Nou word oor en 
iekuldig en gcen volks
'is In 'n posisie om te 
!ur nic. Vir my lyk die 
oplossing dat die volk 

die lciers oyeenkom op 
ale pick C'll beslult wat 
lt h@ gedoen moet word. 

iardering 
P . S. Jordaan, Ruspan, 
nd, skryf: Graag wil ek 
icrdie weg my hartlike 
inse oorbring aan die 
; van ons Uniale Jaar
lt so pas sy vc rskyning 

het. Ons is waarlik 
> hie rdic prag-werk, en 

graag die- hoop uit
dat hierdie bock in elkc 
IS gevind sal word. Mens 
1 onwillekeurig hoe dit 
,1: is om so 'n bock vi r 
~r 2/ 6 te verkoop. Die 
d is waa rlik 'n prag
n s trek die ontwerpcr 
, tot eer. Die artikcl 

Kommandant-generaal: 

rolg in vorige kolom ) 

DIE O.B., WOENSDAG, 15 DESEMBER 1948 BLADSY VYF 

~ ~~II Rituele ~oord Vir 
~ J!erstuemle il Watter 
.e Ek wens al my O.B.-vrlende 'n Aan &lie Brandwaile, Jetera, off!ll~re 
en vriende 'n gesr~nde Keratees en 'n 
,elukklge NuweJaar. - Komdt. Nl~o-
laa8 t:_ys, Heldelberc. K. P. 

Keragroete ann ona K.G., A.K.G. en 
al oos 0. B.-vrlende en vrlendinne. -
1. L. Kl~lnhans, Llbertas, lloofstral\t, 
~- Purl. 

.Mede·oCflalere, Brandwa.gte en 
1 

vrleode, ck wens u ' n geae~nde Kers· 
t~s en voorspoedlge Nuw~Jaar toe. -
'lt~. J. C. C. Bt-kkt r, De Bron. P.S. 
Gansvlakle, Oor Vryburg. 

H/Komdt. en mrv. D . F. de swa rd t 
van Ultenhage wena die K.G. en gesln, 
ell<e orfl•ler en Brandwag met hull e. 
gesllllle, die Penooneel Voorslag (Edma. ) 
Bpk., aile Camlllebelrekkln~:e en die 
~ele Boere Yol k 'n gesecnde Kera!eea 
en voorspaedige Nuwe)aar toe. 

A. en A. Belllnr;an, Kirkwood, \\·ens. 
die K.O., A.K.G., aile otfisiere en 
Brandwagte 'n gese~nde Ker.reu en 
voonpoedige Nuwejaar t oe. 
- - -

Namena die O.B. -noue van Gebled 
F wens ons one Kommandanl-generaal, 
dr. J . lo'. J . van Rensburg, en ODS 
Gebledsleler, pror. H. M. van der West· 
bu~n. 'n ce:<etinde Kersfees en 
slerktt vir die l'uwejaar. - A . ( '. :\1. 
llos~rt (Hoorvrou. Geb"-"t F). 

Hlermee wenB ek Ct'nera·~l Japle 
Elolr. aile ortlelere ~n B randwagte 
(namena die vroue) van GeneriUllskap 
F1 'n gesel!nde Kerst~es en vooropaed 
met die NuweJaar. - A. ('. :\1. :'ll c ••t~rt . 

Ona \Yens hlermee ona vrlenM(Inne) 
•eral die bale wat In l,;nlondale en 
Oudl!hoorn woon. 'n bale ttt~t."t'nde 
Keralees en voorsPQedlge Nuwejatlr 
tot. - ~ln.r. tn. mev. J;~nnle Sehoe man , 
\\.'In burg. 

--
Met besle wense VIr 'n geoeende 

Kerarees en voorspoedlge NuweJanr aan 
aile O.B.-ottlslere en Bran dwagte. -
Komdl. 0. :F. ,.an R~nsbura- (Al5b1), 
Kakamas. 

Mnr. en m~v. Jakobus van R t·n•bnrr;. 
Loulava-le, wens die K.G., ane Brand· 
wacte, oud ·fle-lnterneerdes en andPr 
vrlende, •n aller g~-•nde KtrsCees en 
Ctlukklge Nuwejaar to-'· 

Veldkt. en komdtt>. 0 . J. \ a n Schall<· 
..-,k wens die K.G. , A.K.G., a lie ortl· 

~re, Brandwagte en vrlend·· 'n bale 
Ct~tfnde Kersfees en vooropoedlge 
Nuwejaa r toe. - Swartlna-gte, Eden-
burg, O.V.S. 

Oraag wens on. 008 klll'nte 
'n gese~nde Kerarees en bale 
voorspoedlge Nuwejnnr toe. 

D.K.U.-GROOTI{i\1\Dn •. URS 
BPI{. 

(Voorhe••n: 
Die Kopersbond Bpk. ) 

Keerometraat 02, 
KAAPSTAD. 15/12/2 

Aile Brandwagte, ampactraers en 
ofllstere VI'Jl ons hele Volkebeweglng 
word hfermee •n g~lukk.ige Kersfeeo en 
'a ges~nde Nuw~Ja.ar toegewens deur 
cenl. I . A . bmlth en ge~ln . 

VOORSl.AG. - Die Dlreksle en 
pe""neel van Voorslag !Edms.) 
Bpk., wens aue otlisiere, 
Brandwngte en a nder getroue 
onderateuners en leacre vnn 
,.Die O. B .• " en ook die adver· 
teerdero in ODS blad 'n aan· 
gtnmme K erateeo en voorapaedlge 
Nuwejal>t' t oe. ' 

1ple d~ Yo~ wens 
geseijnde Kerafees 

ae1uK.Ktg weJaar toe. 

Aan aile Brn.nd~·agte t'n vriendt , 'n 
gesel!nde Kersree- en geluklr.lge N uwe
Ja,ar. Van: J. 1'. Je Rou'< en (lf' ln, 
Calvlnla. 

)lnr. en me\ . :"\. J. K ot1e, Plot 22. 
Rodenbeck, Bloem!onteln, wens 111 hul 
O.B. -vrlende en k ennlsse 'n gelukkllie 
Kerarees en v ooropaed ige Nuweja-ar toe. 

•n Gueiinde Kerstees en •n fiate 
voortpoedige Nuwejaar \\'Ord ons K.G. , 
A.K.G., aile otCisiere r n Brandwagte 
van Oeneraalskap Al5 toegeweno. -
Genl. t '. ll. Joubert, Kakamns. 

16/12/ 2B 

) lev. S. 0. Slunder, van Ba·rrlngton, 
wens aile Brandwagte asook onbeken
dtt doft mede-broera en -susters. hell 
en aefowense toe. 

~lev. c. Jansrn en :s. lll. Jnnsrn : 
(1) Ek wens die Sekre tarls en 

peraoneel van Voorela~: •n geluk· 
wensing toe. Bale geluk en voor
apoed op die pad \'an Kers!ees en 
Nuwejaar. Mag die Here u versterk 
In die werk op die pad wanr Hy lei 
en op d ie regte pad van Sutd·Afrlka. 

(2) Gelukwenstng aan Qns K.G .. 
Hansle van Reosbur.:. Ek wll hom 
gelukwens In die stryd waa-rrteur hy 
ona volk gelel b et. l\1a g d le Here 
hom krag gee om one deur te lei op 
die pad van Suid-Afrika tot 'n vryt'· 
Republlek, ' n repubUek nle ge•koel 
op 'n Brltae stelsel nle maar op die 
alelsel va n President Kruger en 
Prtsident Steyn. Nogmnala bale 
celuk. 

(3) •n G•lukweoslng aan Genenral 
Smith van · die Ossewabrandwag, 
waar die Her e hom altyd die moed 
cegee het, waar by gestaan he\ an•n 
die sy van die K.G. Sooa hy altyd 
ceotaan het aan die wonderllke 111; 
waar die Here hulle Iango g•lel bet, 
'n Gelukklge KeroCees en •n v oor• 
apoed!l;e Nuwejaft1'. 

(4) Wens ek aan al die OHillere 
en Brandwagte 'n gelukklge Kere
Cees en Nuwejaar. 

AaD ons K. G., A. K. G.. oHislere, 
Brandwa~:te en vrlende: on. besle 
wense vir 'n gtsefnde Keradag en 'n 
voorspoedtce NuweJaar. Van: Dante 
Erasmus en gesln, B tddulphsberc, 
Senekal. 

gesel!n<le K.ersCeeo en bale voorspoedl
ger Nuwejaar toe: !lou net moed! -
.\I~J. u. va n Schnlk\\) k, M'lddclpunt, 
P.K. Heitz. 

Harlllke groete en hdlwen•e vir d1e 
K.G. v1r d•~ aanslaa·nde jaar. Mag 
Gods ael!n up a l ay verrigl1 ngs rus. 
l::n ook bale ~;eluk aan aile O. B. · 
ortlslcre en BrandwaGle vir die aan
olallnde Jaa-r. Ek dlllk ons moct maar 
vashou wart.r ons het, want aile v.:r· 
and~rlnt;s is nle verb~l•rings nle. -
Z. Jl . J. \ lUI "lad~n , P.K. Amalia. 

Vrede\'olle Kersreea. Die loekoms It 
voor. Voont,oed en e uksea vtr die 
Nuwejaar word die K.G., ofCI&tere en 
Br,.,adwa~:te hartllk toe~:ewene d eu r 
\ ·nn ~tndena, Goedehoop, Kdtnburg, 
0.\ s. 

\'••ldkorn~l N. 1'. ~1. Rad;•mcyer en 
komdte. ) 1. tl. Rad .. mt.·yt"r en M:f!UU Wll 
~:ra"g lan,,, hterd1e wt.:- die K.G., die 
A.KG., aile hoe otris1ere. ander 
ulllslere en Brandwagle, H.!'<;.P.- en 
Y.l'.-vriende In die 1Jn1e en Rhode&•~ 
•n ;gese~nder Kersiee1 en 'n baJe voor· 
&poedlt;e Xu\\·ejaar l""wene. Gaa-n 01 .. 
mel d1e trrk aaam! Laal on. dan onk 
saunllrck. Eendra.: mank mag. 
. ~Vryheid, 11 Karrecdouw • Komma•ndo, 
t_•.K.. Ess('nbo•ch. 

Ons b~sle wertH \·ir ' n gesefndc 
Kcrt5!Ccs ~n voor.spvudtge .NuweJaar aao 
K.u.. aile otr•s•cre en Hrandwagte. 
Van: :\1. t n d • • ~ . Sclwltt , Hen<ll'lk 
.Polgleterstraal 36, P. K. Oos End, 
Llcntenburg. 

ODS wens aile O.B. •vrlende 'n 
a;:cst-~nde Kers!et:a en 'n voorspoedi¥e 
,,uwejaar toe. Van: .lln r . t"U n lt" \ ', -r~ . 

\ Ujoeu t·n &f"bln, llootstr&.1l 96, Paarl. 

Aan allu ort1slcro en Brandwa~;le 'n 
~elukklge Kerste~• en ·n l'iuweJaar van 
voorspoed en ·oorwtnnlng v1r ons Hevu· 
bliek. Laat ona verled~ on• aanapoor 
lol die olr>d wl\l ons Vaders bcj;ID 
hct. Sal woed lul ons slcr! o! oorwln 
bel. - Jiomdt. l '. A. d . vun J>)lt, 
Hoog•tn.-l, Napi~r. K.P 

Graag w•ns ek ons 1\:.G., A.K.G., 
aile hot' en onder-offlsl~re en Brand
wagtc uor die hcle Unle 'u gcsc~nde 
Kerdees en voor•poedlge NuweJaar loe. 
Asook ons eie kommando te Moorr~s
uuro;. Lank lewe die 0. B. - \ l'ldkt. 
U. Huard, Moorl'l'esburg . 

lfede·of!tsiere, Brandwll,;te en vriende 
ontvon.,; on:) bt. , t• wenae "··r •n geluk· 
k1ge Kerecees en •n guE'tnde Nuwejaar. 
Van ·"nr. en n·.w"·· T tl) 8 ... laarten !'t. See
l<oe.;at, Cedarville. 

•n Geae<!nde Kerefeee en 'n bale voor· 
•poedi.:e 1949 wll ons toewens aan ons 
K.G., A.K.G., utflsiere en Brandwagle. 
- <.o.-nl. en mt•v. J. \\. J\1erer , Rooi
wjll, Koppies. 

•n Gesel!nde KersCeea en •n bale 
gelu:<k•ge Nuwc)aar v1r a•l die O.B.
lede. Van: :'\It•' . JUn,. Bas S<Jn, Surita , 
\"oorlrckkerstraat, Porterville. 

-----
Ann aile Brandwagte, leiers, o!Cla1ere 

en vrlende, die hede word gekroun deur 
die vorlede. Voorwaarts! Die Gods 
Wil. -; J . ·r . rou~h~. Skoenho,pita~. 
~apler, K.P. 

' n Gese~ndo Kers!ecs en •n gelukklge 
..,n vuorspaedlge Nuwe)nar aan nl ons 
O.B.·vrlende, Van: K omdt. en komdte. 
J. II . Theron, Drief• Olein, MerwevUte. 

Komdt. ~n mev. ll • .!<". Conr.~diP wll 
hlcrmee die K.G., A.K.G. , nile oCtl· 
••ere en Brandwagle •n baie gese~nde 
Kersfees Pn vooropaedlge NuweJaar 
Ioewen•. .lJ:a-g elke Jaar ona nader 
bring aan cUe berclklng van ona doel 
en aile Afrikaners na der aan mekaar. 
- Xew .lJ:uD8ter, Woloeley. 

U.fmldt. t ·tt mf'\ , J. }\ TberQn . 
Brandwag, Tulbagh , w•ns die K.G. en 
c~#;<uote, orrtstere l'n aile Bra•ndwagt e, 
\-Tiende en famtlie • n baie ge.sCende .. en 
gelukkl~:e !'iuwejaar loe. Ons pad le 
nog oop. So Brandwagte hou koe.-• 

llartlik e O•sewahrandwng.groete en 
bellwense \'lr 'n geee<nde Keratees en 
v· ·• •i:"poed -. ·· Nuw~Jaar vir mede· 
JrCl.•iere, lt 1e en \"rlende. - G~n . tn 
nwv. s. A • • , l nrnl•. · 

BLLI. \ ILLE - D l t;~STt;, . Bellville, 
werus h1ermee almal wat hom die aCKe · 
:ot•e Jaar Ondersleun bet, te bedank 
m tersel!rtertyd ay hn rlllk•te wenee 
v1r ' n gelukklge Kersree~ en v oor 
lt>Oedige Nuwejaar aan hulle oor te 
brang. 15/12/1 

"Pv. Annie dr Wet, Charlsholm, 
~~ol llngwoodweg, Observatory, w ens al 
haar ""' t•nde en 0 B. ·lede •n gese~nde 
Kerafets en vo 'r. ~ ··~it;e Nuw~Jaar toe. 

~1nr. Pn mev. J-;. f"ab.rMtort, P arow, 
Nens aile ramille en vrlenue(lnn e) 'n 
~eael!nde Ke .. rees en gelukklge N uwe
Jaar toe. 

1\lnr. Nt :\l ev. J'rans Kf)na uw ~n hul 
~~ot·un wt-na hicrmte aile O. B.-lede en 
nlende •n gese4'nde Kersteea en voor
spoedlge Nuwejaur toe. - Port EUz,.,. 
beth. 

H iermee w en 'i Ur. en nu_~v. U. vnn 
Zyl, Napier, aile mede-Brandwagte, 
vriende en paslente 'n gelukklge Kers
!ees en voorspoJf'dt~:e Nuwejaar loe. 

K omdlt•. Ba•Hcm va n Stellenboach 
wens ons K.G., A.K.G., Gebledsleler en 
·leldster, U<l"K ha&r otrlslere en 
Brandwagte, • n ge•eiinde KerstH'I! en 
Nuwejno.r toe op die Parlylose Repu
blikelnae Pad. 

Ons wens aile oUilllue en Brand
wngte •n ges~fnde Keraf••e• en ~:eluk
k lge Nuwejaar loe. Van: .Komdt. J. 
Ita~ en ~eestn, Rlverdal. ----- -----

~lnr. ~n m~\ . J. R. I.al~an, Wel~;e· 
lei!, Con•tantla, wens al hul nlende 
en 0. R-Iede 'n geseencle KeroCeea en 
gclul<klt<;e N uwejnar toe_. ------

On• bring ons hnrlllke gelukwense 
en Ker.- en Nuwejaaragroete aa11 a ile 
otfle lere en Brandwagte. - Komdte. C. 
) 1. KJernbans, Ultskot, Vermaaa. 

Ont vang my beste O.B. -we nse v ir •n 
geaeiinde Kersfeea en ' n voorspaedlge 
Nuwejaar. Groetend. - :li P\', .\1. J. '1. 
Rotlmer, Spes Bona, Vfllleradorp . 

Die \ Hd. :11. J. ~1. Rolhn~r, vroefr 
van Aardoorna, Rlelbron: My beste 
wense a<\n die K.G., A.K.G. en o!tl
alere en Brandwagte van d ie 0. B . v ir 
•n gese~nde I<erstees e n 'n voorspocd lge 
:-luwejaar. 

Seijnwense VIr Kersda g en 1949. S taan 
pal soos In a tgelope 10 Jaar.-Komdte. 
Ocm~ke tl\ gl"!ln. 

A. T . Spies, Zululnnd: Ons w ens ons 
gelietde K.G. , A. K.G. en hulle faml· 
lies, nolle O.B. -orflslere e n Brandwagte 
'n gcsel!nde KereCees en bale gelukklge 
en vooro.,poedlge NuweJaar toe. Lank 
lewe die Ossewabrandwar,. 

Mnr . en m~v. J), Ji". ~(eyer, Blom · 
hoek, Tweellnfl, wens one K .G., a.lle 
oUislere en Brandwagte, a sook aile 
vriende(lnne) •n gesel!nde Kerstees en 
voorapoed lge NuweJaar toe. 

Die best e w ense v ir ' n geeeende 
Ke .. reea en vooropaedlge Nuweja<ar aan 
aile o!tislere en Brandwagte van 
Gebled F l . Van: Komdt. en .komdte. 
We••rl•, Soekmckaar. 
- --- ---- ---- --
lloofkomdl. <". J. B . -.IUl Colin, Bu! 

relsja~hlrlvler, wens oCtislere en 
Brandwagte 'n gesel!nde KeraCeea toe. 
Mag dle groolete en ekoonst e verwag
tlnga In vervulll ng tree met d ie Nuwe
Ja<\r. 

Ona wens one gelletde K .G .• A. K.G., 
oCCislere en Brandwar;te • n geoel!nde 
Kerarees en 'n voorspoedlge 1919 toe. 
- :'llnr. en me v. J . H . \an d~n Bergh, 
Bus 43, Bothavllle. 

One J ink met llefde aan Eric Holm t e 
BavtaansPQOr l e n sy v erwyder de fanll
lle. Ons wens bulle •n gesel!nde K ere· 
tees en gelukklge Nuwejaar toe. H ou 
·moed! - Mnr. en ntrv. J . Jl . \an den 
Br r r;h, Bus 43, Botha vllle. -----

Ole K.G .• A. K. G,, aowel ac my hOI'r 
oCCittere. my veldkornette en Bra nd 
wagte, 'n geae~nde Kers reea en geluk 
kiKe NuweJnar . - Komdte. A. J una-
hans. 

'\lnr. en mf'v. Paul ~t~mmet t'n gesln, 
Wakkerstroom , Robertson, wens aile 
ot!lalere en Brandwa gte • o gesel!nde 
Ktrsrees en voorspaedlge NuweJaar toe. 

Ek wens di e Sekretar ls, mede-oCCI
slere, Brandwa.gte e n vr lende ' n 
geoe~nde Kers fees en 'n gelukklge en 
voorapoedlge Nuwejaar toe. l>l et hart
like groele van: 1. J:;. Bredenhnnn , 
Voorbaat, l.adlsmllh. 

Die KomdL-Generaal, of!lslere, 
Brandwagle. vrlend-groot en klein, 
harlllk geluk m et Kers!ee• Gods 1•1· 
ding en seen In die NuweJa.e.r u toe
gebld. - H . en H.~. en Dllnle Urlnk, 
Pulorle, Su therland. 

Aan aile oUislere en Brandwagte wll 
rk •n gelukklge K ersfees en •n voor
epoedlge Nuwe)aar toewena. Oraag 
maak ek ook van hl~rdle aeleentheld 
gebruik om a-1 my 0 . B. -vrlende en 
-vrlendlnne har lllk te bedank vir al 
die gasvryheld en vrlendellkb eld wat 
ek In d ie afgelope Jnar van hulle almal 
Kenlet het. - Grnl. W. R. I.nubscher , 
Stellenboloch. 

Dit Ia •n aangename voorreg om 
weer Iango hierdle w eg a t my m ed e
otrlslere en Brandwa gte •n gese4' nde 
Kerotees en sterkle in die N uwejaar 
toe le wens. VIr al die vrlendellk held 
en lekkcr swaarltry - vir al d ie op 
<>fferl nge - mag die nageslaog In die 
toekomatlge republlek v ir u daarvoor 
bulde bring. - lloot~renl. :\lax Smut., 
Fran•ehhoek. 

Aan ons v rlende van die 0 . B. en ons 
kamerade van die Boerejeug, beste 
wenae vir ' n geReende Kerareea •n 'n 
voorspoedige Nuwejaar. - Prot en 
mew. D irk vnn Rooy. 

AM\ aile ottletere en B randwagte 
Laevtld·kommando's, Tzaneen en 
Mok eetzl, beate wen•e met Keratees 
en Nuwejaar. Van : Gideon J. van der 
' 1en•·e en ge~ln. 

Otrlelere, Brandwagte en vrlende: 
hlerm ee wens ek u •n gese~nde Kers
fees ~n voors poedlge Nuwejaar toe. -
Jen !l"' ~ldkt. J . A . J . Llebenberg, 
Colen• o (voorheen Opwag). 

n rnndwng A. S. Zeeman, Goudmyn, 
Robertson . wens d ie K .Q., die A.K.G. 
!lank ma-g hulle I ewe!). oftlslere en 
B randwagte toe ' n geoE'tnde K erarees 
en 'n Jaar vol van geluk. 

llootkommrutdo.nt Roe lou Barry,. 
Robertaon, w ens die K G., d ie A. K.G. 
en Brandwagte toe 'n gesefnde Kera· 
t ees en gelukklge N uweja.a.r. 

OenpraaJ ~(. F. Smith, Robert.son. 
Aan die K. G. , A. K .G.. OCflalere en 
Bran<lwalrte ' n gese~nde Kerarees en 
voorspoedtge N uwejaar. 

Langs hicrdie wcg wil 
ons graag ons onderstcu
ncrs 'n plesierige Kcrsfees 
en voors poedlgc Nuwejaar 
tocwcns . Baie dankic vir 
u ondcrsteuning in die 
vcrledc en ons vertrou dat 
ons ook u onderstcuning 
in die toekoms sal geniet. 

VOORTitEKKER 
S KOE:XHOSPITAAL 

Langstraat 293 
Kaapstad 

Foon S-0164 

Doe I? 
Binne drie maande moet die volk na die s tembus gaan 

om in gevolge 'n beroep van dr. D. F. 1\lalan 'n uiters belang
rike uitspraak te gee oor 'n saak wat in verband met die 
voortbestaan van die blankedom gebring word. Ons laat 
voorlopig die vraa g of dit die regte prosedure is, buite 
rekening, en wil ons net bepaal by die (eit soos dit deur die 
Ieier van die regerende par ty aan die volk gestel word. 

D ie r egeringsk ombinasie sit in met die oog op 'n nuwe k rng
die gesamentlike parlement met meting later. 
'n meerderbeid \'an VIER 

1 

stemme - die kleinste meerder- NIE GE WEET 
heid wat 'n regering nog in ons 
pa rlementere geskiedenis gebad I Maar hierdie O.B.'s was, net 
het. H ierdie kleine meerderbeid soos die volk, noolt bewus dat 
is. bereik met die gesamentlike bulle deur die bondgenootparty 
inspann ing van a lle nasionaal- nog steeds as politleke melaat
gesindes op uitsondering na ' 'a n ses bcjeen Is en as sodanlg be
'n geringe getal setels waar daar handel sou word op die voor
onenigheid bestaan het oor d ie aand van 'n nuwe kragmet ing 
houding van <lie H.N.P . teenoor n ie. Sdfs toe dit in die afge
die Osst-wabrandwag. Sommige lope weke begin deurskemer bet 
sctels is weens hierdic onenig- dat van H.N.P.-kant nog steeds 
he id verlore, en van aile kante volhard word om hul vervolging 
is spyt oor hlcrdie feit uitge- van O.B.-lede in te ent op die 
spreek na die verrassende uit- Afrikanerparty, is hierdie ver
slag van 26 Mei. Een so 'n setel mocdc met die grootste huiwe
was Brakpan, waar 'n O.B. as ring uitgespreek - dit bet een
kandidaat gcstaan het. voudig ongelooflik geklink dat 

Die volk hct dus vc rwag dat die ILN.P .-leiding op die voor
almal hul les op 26 M:ci gelecr aand van 'n verkiesing nog weer 
hct en dat voortaan 'n nuwe ge- 'n stok in die byenes gaan 
s indheid tusscn nasionaalgesln- steek. 
des in die vcrskillende grocpe 
sou ontstaan. E n m et hierdie 
vooruitsig in gedagte bet ticn
duisende O.B.-lede dwnrsdeur • 
die land by die M rikanerparty I 
aangesluit met die ~oel om hul l' 
kragte te kan inwerp aan die 
parlementere f ront ten einde te I 
verscker da t die nasionale oor
winning gek onsolideer sal word 

O~GELOOFLIK 

Sedertdien bet die volk die 
ongeloofiike skouspel moes 
gadeslaan dat 'n regerende 
par ty wat nog boonop van 'n 
bondgenoot a fbanklik is vir sy 
be\\i nd, openlik 'n nuwe twis 

(vervolg op bladsy 6, kolom IS) 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt -sigarette 
goed, smaak goed 

lyk goed, voel 
en rook goed. 

Vir jare reeds is die uitsoek-tabak 
wat nou in Rembrandt-sigarette 
gebruik word sorgvuldig weggele 
om te verouder want net soos 
wyo bet tabak ouderdom nodig 
om tot volle rypheid te kom. 

Daarom het so baie rokers oorge
slaan na 

R.rnWraruJt 
ROOI VIR KUR.K GROEN VIR ONGEKURK 

, Die sigaret wat u altoos graag wou rook " 

Kop1erec. RA.9 



BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 15 DESEThffiER 1948 

TA&IF.F vm OEKLAS!!IFISEEBDE ADYEBTENSIES: 
UoUIIOndellke Kennli&'~WI»JI: 

(Verlowlog, buwellk, geboorte, at ertp T&J, Ill '!Demorlam, geluJtwenoJn&, 
ens.) ld. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbet.&albaar. VIr 

be-rb&llllga 2~ pot. atalac. 
Uandeloadvertenalea: 

~rate pUlsing, 24. per woord. VIr berb&llnga 211 pot. atalar;. 
lntf'l<~ngrld ,pp .. Die 0.8." ( VU81Q'n weekllka): 12/6 per Jaar ot 6/ 6 per 

II maande. Vooruttbetaalb&l'.r . Stuur advertcnele&eld, beatellinp, en llltekeogeld 
oa VOOJl..'iLAO C.ED~lS.) BPK., Poabua 1411, Kaapatad. 

VERLOWING 

)lr LLt:R-J:STERil{'l'SE. - Hler
mee weno ons tweetjiea, Marla Esler
hayse, Klein VlsrJvler, SutberiMid, en 
Myburgb Mulltr, Louwseplaas, Suther
land, aan famllle en vrltnM(Inne) 
bekend te mnak dat ons op 27 
November verloof geraak bet. 

1~/12 / 18 

GESUIKEROE \'RUOTt;, - Barry
merk geaulkerde vrugte, 8/6 per sea 
1 pond-pakkles ot 6!3 per 5 pond
klssle, posgeld bet.&ald In Unle. Kon
tant met bestelllng. Ona stuur ook 
gesutkerde en gedroogde vrugte ten 
beboewe va.1 kiiMte aan vrlende oorsee. 
Verdere besonderhede verkrygbaar by 
Dte Robertaon-Handelsverentglng, Pos
bus 7, Robertson. 24/11/TK 

1 l\IOTORKisTE, verslllllende gToottes. 
, Planke met voee en :0.1 dm. dik. 

IIUWELIK I Gesklk vir pla.nkvloere In bultegeboue 
en boudoelelndes. Vir mate en pryse 

I«.t'\TS-<'OP.TZt: t:. - Mnr. en doen navrao.g by Nick Ne~thllng, Lady 
m~v. G. Coetz~e van Potchefatroom I Greystraat, Paarl. Foon 12()3. 

te maa•k dat hulle jongste dogter --
wens aan vrlen<le en vrtendtnne bekend I 8/12/TK 

Nellie OP 111 ne•ember 1918 In die SO'CT: Brandwagte daar my MMI 
huwelik tree met Willie Kluyll. blind 1.1 en om 'n eerlike bestaan te 

15/12118 maak vra ~k u vriend~llk~ onder-

:-. t:J,.....E,TI: IUH 'P•E. - Die huw~
llk van Anna, dogter van mev. en wyle 
mnr. G. N. P. Eaterhuyse, Paarl, mH 
Jannle, seun van mnr. en mev. J. W. 
A. Net, Noorder Pnnrl, vlnd plaa& In 
die Ned. Gerer. K~rk, Suider Paarl 
ID.V.), 25 Desember ot 4-uur nm. 
Oeen resepsie. l':elukwense en tete
gramme: Patrlotatraat 19, Paarl. 

15/ 12/1 

steuntnc deur van my sout te bestel. 
Ek laal beatelllngs dadellk u weers
omstandl;:hede dlt toelaat. I<om aMI 
8randwagte sit skouer aan die wlel 
en help u mede·Afrikaner. A I 80/
sneeuwil, no. I 70/- wit, no. 2 60/
per ton. Sn~uwlt botter sout 61- per 
100 pond. Vry celaal. Soutwerke adres: 
Komdle. Mevr. Martie Ventu, Poasak 
~o. X4, Arbeldaloon, Bloemfontein. 

17/11/x8.T.K. 

SPEELOOEO. - Speslale pokkJts vir 
L~ :\ll''f ORIAJ\I loeuns en dogtera : Die volgende pakkles 

• '· " vir dogters: (1) Een lnkleurboek, 1 
TII J. ItO:V. - Dlt 11 al sewe jaAr ullknlpboek, 1 doele kryt en 6 bal

dat ons van Jou geskele Is en to~: 1~ tonne, 4 /0. (2) VIer veraklllende 
JY nog elke dag by ons. Kan Jou plastleke poppe teen 4/-. (3) Een 
noult ver~;eet nle. Lletllng van ons plastleke teeservtea, 1 stootwaentjl~. 1 
nlmllol. - ouers, broera en sustera. atoeltjie, 2 popptea en 6 ballonne. G 3. 
ltnntlgate. • 15/ 12118 (4) Een :netaal-teeservles, 1 lnkleur-

• boek, 1 dosle kryt, 1 ultknlpboek, 1 

B ENODJG 
':S D\ ,n; om 'n beginner (seunljle 

van 7 Jnar) te leer volgens goewer
menl&lelsel, op plaas 10 myl van Bar
bertonataBie. Te begin na skoolvakan
st~. AMaris .£15 per kwartaal, met 
vq· lnwoning. Genoe~r bediendea. 
Appllkant moet aan Chrl.stelike Kerk 
bfhOOrt. - K. 0. B. Kilian, Posbus 
129, U:lrberton. 8/12/<l8 

HUI S T E HUUR 
DIU t: ltAlllt:R-JITJl!oi vanat 19 

De•cmh~r tot 2 Januarle. Aile elek
trle•e g<rtewe; n&by ataalr. - Doen 
aansoek by Rawsouwec l, ObservatOT)'. 

8/12./2 

B O :\IE. PLA...VTE EV S Ai\D 
Ooewerm~ntogesertlfl8t"oerCie Oroonte-

oaad: Ch!Mitenay Wortela, 10/
Detroll Beet, 11/6. Skorslee: Rleln Gem, 
8/-; Lang Wit Bos, 8/6; Hubbard 
Groen, 8/6; Paateilfapoentjle, 8/-; Tom 
Walaoo en Wonder WaaUemoen, 12./- ; 
Blaarelaal, 17/8; Marblobe TaiDlllle
IUl&d. ~/-; Sulderkrula en Relllllllce 
8Jomkool, 18/-; Spltzkopkool, 8/- per 
pond. Poevry. K.M'.8. - PREliUERS, 
P .K. SebOemanohoek. 

!\IEUBELS 
:lfEt Rl :r "· - Beter meubela teen 

bllllker Pl')le. Babawaentjles, atoot
karretjles, drlewlele, l!noleums, tapyte, 
ens., ook oltytl In voorraad. Oeen 
Kata-loJ:Us. M•Id waartn u belangatel. 

\'I,..,t:U·Ml:l·RELS, Langatral\l 291, 
K~p•tad. 3/12/11 

1\IEDISYNE 

GRYSHARE blnne een maand tot 
natuurllke kleur berstel or celd 

terug, vry van kle11rstof. 8evorder 
haregToel, verwyder skitters. 5/6 per 
bottel, posvry. Kontant met but~lllng. 
- n l.., Boert->tou, Posbus 7559. .Jnhnn
nt~burg. 3/11/Nr. (3) 

RADIO 
t.Ol'W E:S J.orw. die Beroemde 

Rndlo-tngeoieurs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en h~rstel Radio's en Elektrteee 
•roest~lle. Gtreglotreerde Elektrlaltelll· 
ao.nnemers. Foon 9-8135. 

Vir die beste en duldellkste Juld· 
apr~lcerdlenste op enlge pick, aaook vir 
verst~rkers, luld•prekers. mikrotone en 
parte - gToot en kl~lnhandel - al<ryr 
aan: 1'. D. S\ll Ts Uo\DIO CEIE:'\S,) 
l ii'Ji., Hoorstraat 287, Paarl. Foon 7:1-~ 

111/9/48 

S KOENE 
Vir die allerbeste mans- en klnder

•koene en beter reparaoies raadpleell 
Yoort~kker-skOt'oho•pltnnl, L&n~otraRI 
20:1, r<aapstad. Teteroon 3-0164. 

13!10/12 

:\l OTOR TE KOOP 
O,K,W.: Staalbak, 1938 Model, toe· 

stan<! rrdrllk goed, !130. Skryf aan 
D.I<. \\ ., Posbus 141. Ka'3.pstad. 

15/12/28 

TE KOOP 
.. AT I .. \ '\" - '\TaC'fUOtorbakkf', sleep· 

\\Uens, drulwebakke, ens.. gebou na u 
beatP!IIng; a•ook die verpakking van 
m•uhels, oprl~;tlng van kantoorrn•kke en 
-afskortlngs; die bou van houthulse 
(,bnn~o:nlowa" ). Jn kort, entge soort 
houtwerk word onderneem en ultgevoer 
deur •n de•kundl~te vakman. - Ran.d
plecg :-.H·K lliEETHLI~O, Lady On y
straat, l'aarl. Fooo 1%:13. 

BLI;..,·rt:: Opreggeteelde Jerseybeeste 
ult die beste bloed en melk-rekords. 
KoeJe rn vtrse. - Zeemnn, Robertson. 

1/12/TK 

ca:nnooon.: VRUGTE. - Barry
merk gedr"""de vrugte poageld betaald 
In Unle, In 5 en 10 pond·klasles. Appel
ringe 3-DI&mant. 2/1; Perokes, 3-
Diamant,~2/l; Pere, 3-Diamant, 2/1; 
Vye. 4·IJJ&.mn'llt, 2/3; Prulmedante, 
50/60, 1/8~; Rosyne, 3·Diamant. 
10'~d.; Tros·Rosyne, 4·Diamant, 1/3: 
Okkerneute, 2/3; Amandela, 1/9; per 
pond. Volledlge Pryslys verkrygbaar 
van Robertaon-Handelsverenl~lng, Poe
bus 7, Robertson. 24/ 11/ TK 

prenteboek, 2 poppies, 6 ballonne, 8/0 . 
(~) 1 plaslleke popple, 1 bedjle, 1 
speelhokkte, 1 atootwaentJie, 1 stoelljle, 
1 lnkleurbock, 6 ballonne, 9/6. 

P okk1es v1r aNano: (1) 1 plaatleke 
skultjle, 1 plastleke karretJie, 1 motor· 
nets, 1 plasU•ke flultjie, 1 waentJI~. 
6 ballonne. 6/-. (Z) Een plastleke 
drtewlel, 1 plaalleke motorfleta, 1 
atoomroller, 1 tol, 1 pakkle albaaters 
en 6 ballonne, 4/0. (3) F,;en plaa
Ueke stoomroller, 1 sementmenger, 1 
plaatteke motor met aleepwa, 1 plas· 
tleke motor met meubelwa., 6 / 6. (4) 
Verrasslngspakklea, 6/-. 

VIr Dogters: Slaappoppe, 32/6, 47/ 6; 
egte rubber Wettum-poppe met aulr;· 
bottel, 11 dulm. 22/6; 10llede poppte~o. 
6 dulm. 6 / -; hand•akkle. vir dogtera, 
6/•, lli9 en 619 elk; plaatteke poppies, 
5~ dulm, 3/9 elk; rubber-poppe mel 
nuttjlea, 6/6 elk. 

\ 'lr Seuns : Plastleke vragmotors en 
motorkar re, 6/· elk. 

!oitlt'fllale aanbod: Prlx-konstrukste
stelle, dele A, 8, c. D, en F. volledtv 
17/ 6; motor, 11/-; Dullle mondflullJiea. 
7 / 6. Rt-, 91·. 10/-. - Alles posvry. -
BELL\'lLLE-DTE:S!STE, Posbestellln a::o
ard~llnJ, Posb.u 69, BelhUJ~ . 8/12/2 

8TEENl\IAA.KlllA8.JIENE. - .,Kleine 
Wonder" v1r die maa.k van etandanrll 
grootte aementstene van 9 dm. x i 11/16 
dm. x 3 dm. teen .£30, ot !20 eonder 
roetetuk. Luukse modelle teen .£11 
ekotra. V.o.o. Hopefleldlt&lle. Han· 
deUoavrae word verwetl<om. Om be
•onderbede en llluatrulea al<ryf aan: 
Klein~ Wondel' S~n.maaJtene (S.A.) 
o\1<rntok&ppe, Poebua 18, Hopefield 
!C.P. 18/8/ T.K 

SUI\n;ROETEELDE BMlln Kelple
tee f, 3 jaar oud. Prys £2. Geen route 
-s. Mnmt~. Roode \Val, Cradock. 

1~112 '1B 

\'lr Int~matlonal Vragmotor. 1937/38 
model, ewenaar (,dlfferentl&l") met 
rollers • kompleet, en een agteras 
Skryf aan Nl~olaas U)'s , Slangrlvler 
Heidelberg, K. P. 15/12/18 

T E KOOP GEVRA 
Ou motorbatt• .,·e en verko~ltr!l . Ons 

bet.&al 3,- elk K.8.A. Stuur aan Nlt k 
Neethltn~, Lady Greystr-t, Hu,uenot 
Vir meer da.n :)0, bel 12:)3, en ons 
kom haal. 8/12/TK 

BETRJ:;KKING V AKANT 
BESTCURDER 

A&nsoeke vir bogenoemde betrekkln~: 
In die Waterbergse Ko-operatlewe 
Handels Verenlglng Beperk word deur 
ondergetek~nde lngewag tot 13 De&em
ber 10.11. 

Appllkante moet ten volle tweetallg 
wees en moet meld kwallflkaoles, 
ouderdom, huwellkataal en vroe~~:ate 
datum waarop dlensle aanvMr kan 
word. Vorlge ondervlndlng van handel 
In Ko-operallewe Handelsverenlglnga 
aal •n aanbev~llng wees. 

SALARIS: .£600 x .£30 X .£900 per 
jaar plus lewenakoatetoelae; vorlge 
ondervlndlng aaol In ag geneem word 
by die vasstelllng van aanvangsalarls. 

van die sukseavolle appllkant eat 
verwag word om dee! te neem aan die 
Verenlglng se penaloenskema. Ttn 
mlnale twee gewa&rmerkte afakrlfte 
van onlangse cetulgskrlfte mQet 
lngeslult word. 
D:e Vool'llltter , 

W.K.H.V .. 
Poabua 62, 

NYLSTROOM. 

BETREKKING V~VT 
AA."'SOEK 

JIOOFKLERK 31MSAFDELINO 
Aaneoeke vir bogenoemde betrekklng 

word lngewag deur ondergetekende tot 
21 De•ember. 

Appllkant moet ten volle tweetallg 
weeft en moel meld kwall flkasleo. 
ouderdom, huwellkstlat en vroegste 
datum waarop dienste aanvaa-r kan 
word. Vorlge ondervlndlng In 'n 
Man.afdellng noodaaakllk. 

Salarls £312 x £24 x £600 plus 
lewenskoote volgene vaaceotelde skaal 
plus £3 H.n getrowle peraone. 

Van die suksesvolle appllkant word 
verwa~e om deel te neem aan die Ver
enlglng se pensloenskema. Ten mlnste 
twee 11ewao.rmerkte afskrtfte van 
onlangae getulgskrlfte moet die aan· 
soek v~rgeo~J. 

Die \'oorsltl~r. 
W.K.H.V., 

Bua 62, 
N;vllltroom. 

Ons Lesers: 

BERLYN 
,.Gereeld e Leser" , K aap !>ta d , 

<,kryf: 'n Paar maande gelede 
het die Paryse korrespondent 
van 'n Britsc maandblad sy 

BOE.RE.JE.UG: 

Boerejeug Sluit Af 
Met 'n l{ersboom 

menings oor die toesta nd in Op \Voensdagaand, 8 Desember, b e t die Boere jeug ' 'an 
Ber lyn geskilder wat min of Kaaps tad-Sentraal gesellig saam ve rkee r m e t bul o u ers en 
meer daarop necrkom dat die · d t 1 11 b 1 • l'k k . b d f 1 't b t 
huidige toed rag van sake in die \ r•en, e o e m e u , Jaar I s e wer saam e e a ges Ul e 
Duitse hoofstad van intimidasie m e t n k a mpvuur en n kersboom, bo· O)) K loofnek. V e ldknt. 
deur die Russe ln protestc deur I J. du Toit wat die gaste welkom gehee t bet, het gewag 
die V .S.A., B rittanje e n Frank- gcmaak van die toenemend e belangs t e lling , ·an die k a nt Ya n 
ryk, w aarsk y n lik sal voortduur die ouers. 
tot dat die ou oorlogsvoorrade 
t een 'n mooi wins van die hand •n ~fooi kampvuur-p rogram handig bet. 
gesit is. Nadat gocie profyte '~at bcstaan hct uit gesamen t-j Ver versings is bedien wanrna 
gemaak is, sal die \Vesterse hke sang, voordrag-n,omme rs e n daar volkspele gespeel is. Die 
moondhcde dan waarskynlik musiek, h et die opgewek te stem- genoeglike aand is afgcsluit met 
uit Berlyn padgee .,tcrwille van mlng verhoog. D ie kersboom die sing van .,Die Stem." 
d ie vrede." wat vrolik versicr was het 1fo!· Die B oerejcug w il graag van 

T erwyl daar tans 'n soort van drukwekkend vertoon teen die die geleenthcid gebruik maak 
vulkanicse uitbarsting in Enge- ope. st~rre~mcl. . . . om a! die belal)gstellen de oucrs 
land plaasvind met die geregte- Die Jaarhkse prysu!tdehng IS e n v rie n de tc bedank, asook die 
like ondcrsoek na bC'\vccrde om- waargeneem deur Oom K oos Kaapstadsc Manne- en Vrouc
kopery en korrupsie van Britse I Visser. Die prysc vir getrou- O.B.-Kommando's wat dk fond
parlementslede en hoi; ampt e- held is oor?andi~ aan F r eddie se beskikbaar gcstel bet vir die 
narc van die staat kom daar Smuts en Rlan VIsser. Die wis- aankoop van die geskenke en 
nou die berig van •n' verdcre o - selbeker is bierdie jaar deur die mnr. H ertzog Olivier wat vee! 
d C'rsoek wat Scotland Yard i~- Rooikatte, (Kor~oraalskap vir bygedra het tot die s ukscs van 
stel in verband met die ver- seufols onder 13 Jaar) v~rower. ons fu n ksic. Bale dankie ook 
dwyning van miljoene ponde se . DlC ~oogtepunt van ~~e ~and aan die Kaapstadsc Stadsrnad 
oorlogsvoorrade in Duitsland. 18 bcrel~t toe V ader Knsmls sy wat vir ons gratis elektriese 
D it word bew eer dat a llerhande verskymng gem_aak hct e n aan ligtc o p die terrcin aangele het 
voorradc onwcttig verkoop is en elkecn 'n moot gcskcnk oor- en die boom gratis verskaf hct. 
dat fortuine daardeur deur som- -<Ingestuur). 
mige gemaak is. 

Wie Kan S"' ? e . B etekcn dit dat die tyd nou 
nader wanncer die Wcsterse 
moondhede in Berlyn v i r d ie 1. Wic was d ie vader va n 

Totius, en waarom onthou 
ons hom? 

<vervolg van bladsy 5, kolom 5> 

Russe sal padgee? 

PLUIMVEE 
Die Beste l'irma om u PLUDI\'EE, 
EIERlS ~n andn l'RODC'KTE aan 

te atuur lA: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(Edma.) Bpk. 

\I()U~fARK (Poabua 718ll) Newtown 

WAPENS E N MDIUNIS IE 
van a lle soorte 

Groot voorraad .22-Gewere 

* 1\l anie d e Villiers, 
Plaza-Toile t salon, 

\ 'oortrekkenn&' 10% !1. - PARO\\ 
Teteroon 08-9161 

28/8/TK 

RADIOTHONICS 
CA. Perold e n P. Brink) 

V ir h erstel e n koop van 

ELEKTRIESE AP PARAAT 
<Onderneem ook yskasherst el
werk, a n kerontwikkeling e n 1~ 

van kabels in hulse e n 
fabrleke) 

Hoofs traat B E LLVILLE 
Foon 97-9114. 

- ---- ---
VERVOERDIENS 

Vi r aloemene karwciwerk en 
ook vcrvof·r va'l mcn,,c tree in - verbinding met 

J. A. STRAUSS 
PosbWJ 6t - - T e le foon 9-8S55 

PAROW 

DAMESHOEDE, 
modieu& en 

by 
deftig, 

~r ~ Di e Modewlnkel I 
I'll PAROW 
,;==== ~ 

SARIE MARAIS 
MODEWINKEL 

Wesleystraat 56 - STRAND 
(REGOOR BI8LIOTEEK) 

* DAl\IE S -
Wann eer tr STRAND-toe 
kom besoek on '!. U sal dit 
die moe ite werd vind. 

e STRANDDRAG 

e DAGTABBE RDS 
ELKE R OK SPESIAAL 

UITGESOEK 

2. Van watter ander vroee taal
stryders weet u? 

3. Watter bon d is op 14 Aug. 
1876 gestig om d ie regte van 
d ie A frikaanse t aal te ver
dedig? 

4. Wat was die naam van die 
blad wat uitgegee is onder 
redaksie van ds. S. J. du 
T o it en dieselfde doe! n a 
gestreef hct ? 

5. Watter d r ie g r oot Afrikaan
se skrywcrs w as Jeerlingc 
van die Hugonote gedcnk
skool <die eerste Afrikaans
Christelike skool)? 

6. W ie het vir ds. Du Toit ge
v ra om na Tra nsvaal te 
kom as Superin tendent van 
Opvoeding? 

7. \Vie was ,Oom J an wat 
Versies maak"? 

8. \Vie bet die eerst e aan d ie 
Brits e n Buitelandse Bybel
gcnootskap voorgestel dat 
die B ybcT in Afrikaans vcr 
taal sal word? 

9. Wie het hy vir die vertaling 
van die Bybel in Afrikaans 
aanbeved? 

10. Wie was dr. O'Kulis? 
(AN1'WOORDE 0 1' 8L,\DS\' SEWEI 

BARTELS 
VIR DIE BESTE 

LEKKERS 
Vir Kersfees 

• 
Kom geniet ook lL 

Maaltye by 
BARTELS 

• 
ENIGSTE ADRESSE: 

* Plt-iustraat 96-98 · 
* Kerkstraat 9 
* KAAPSTAD 

nan die gang s it m e t le d e 
van sy bondgc noot , tm vir die 
dol'l voorwenclsels moet fabri 
sctlr omdat claa r u nde r s ins 'ir 
hom geen g r o nd beo,t aan om 
te twis nie. 

Die O.B. se gepublisccrde be
leidstukke e n verldarings d at h y 
n og nasionaal-sosialistics nog 
ten gunste van 'n diktatuur is, 
kon nie verhoed dat dr. Malan 
en sy pcrs op die vooraand van 
'n vc-rkicsing wat g lo m oet 
gaa n oor d ie bl:mke<lom se 
vo ortbe.,taan, ' n nuwe twis Ios
laat omda t <lie 0 B . dan vtr n 
diktatuur sop s taa n ! 

GE EX BEGIXSEL S 

Die felt dat dr. Malan van 
h ierdie verklarings, soos o.a. die 
een van die Grootraad in 1947 
wat elders i:l die blad verskyn, 
geen notisic wil neem nic, maar 
in stryd daarmee die O.B. be
veg omdat hy {dr. Malan> be
weer dat hy 'n d ik tatuur na
streef , is genoegsam e aandui
<ling dat in hie rdie nuwe .,try (} 
beginsels geen beweegre d e \'Orm 
nie . D ie ~oogenaamde .,begin.,el
\'e rskille" io, b lote veM>ins elH wa t 
l\'i rook sk e rm moet die n v ir 
unde r oog m e rk c - oogmerl<t' 
wat n ie ongeeam oufiPerd aan 
die volk ge!. te l k a n w ord nie. 
Die vraag is: wat is daardil' 
oogmerke w a t tl r. :\fa la n wil be
reik en w aanoor b y die O .B. 
no u wil s lag? 

Solank dr. l\la la n die O.B . 
be\ l'g op die \'alse grond dat 
1\.v ' n diktatuur n astr eef , solank 
!.Ill ons moet llllnneem dat on" 
h ier te doen h et m et 'n ritue le 
m oord op politie k e gebied. E n 
dan bly die vraag: \Vat is w erk
lik tlr. Mala n se oogmerk m e t 
hierdie nuwe t w io, d rie maa nd<> 
voor 'n verkiesing oor , blank 
S uid-Afrika" - 'n twis waartoe 
die O.B . gee n aanlt>itling gegee 
h e t be ha lwe om sy ltragte ool< 
aan t e b led in die s tryd? 

~~ DEFTIOt; SKRYFPAPIEit - vir u pe111oonllk~ korrespondM•Ir. of y iJ' I 
·1 klem P""!lentJit'1J aan u nlende. 1) .1 ko• so min - dlt r 

belt-k~n so Ve<'l . l'\~tJiea v~ak In aant:rekllk~ do1t'. 

* .. E~rerton Wove," llg blou papler - vtr alledaagse 
gebrulk (met bypassende koeverte) . . . . . . . . . . . . 3/· 11~r doo•. 

.,Pel~r!lbur~r 11160," Jig blou or grys paptrr. Die regte 

~ 
papler vir u•tnodlglnga en bedanklngs (met bypassende 
koeverte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 6 r- per doos. 

., Jo'o~lgn \IlLII, " utters omaakvolle papler In Wit, GTJ·•. 
Blou or Bruin - vir persoonllke puaentjles (met 
bypa...aende koeverte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/- '"'' doo1. 

BESTE L VAN: 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
I Telefoon 2-7071 - Groote Kerkge bou - KAAPSTAD 

* ALLE SKRYJo'UETfOEt'TES VOORRI\Dltl * 
- _===-

BYV 

Hoe 

In die vakana 
nltyd mccr as g1 
(ll tydcns Kerst 
rnoct ons opp 
pt•rl<c van mati 
nif'. M aar v6~ 

vh•r, h C'rdenk o 
Blocdr ivier op :JJ 
t' n gaan ons gl 
t c rug na die da 
Trf'k e n die V< 
dan won der mE 
hull<' K crsfees 
vier hct - wat 
en w anrmee? 

E E TGERJ 
M et sulke fE 

hullc natuurl 
ekstra lckl<erny 
die fyn porsele 
sorgvuldig gebe1 
Sulkc brcC'kgoe~ 
Voortrcl<ker-mus 
m aritzburg en , 
privaat rncnse 
mccstnl blou vat 
bekende wilger~ 

tronc van dr~i 

~-«:~~ 

Penn 
In 'n brlcfic w« 

Hannie Ferrcira 
ontvang hct, vra s, 
middel van ,Die 
pc nmaats mag 1 
onder mcer: .,D 
baie Jekker gerciil 
'n suksesvolle C 
Ons meisies het 
tougctrek en dl 
tc<'n d ie oucr m« 
mclsles wil graal 
ook penmaats vii 
ins tuur" .. 

J a, H a n nie, ju 
om julie name, 
oudcrdommc tc 
plans dit dan in 
brick en vra mj 

trt•nt dicseltde ouj 
julie te skryf. 
graag 'n Boerejc 
h e is welkom. I: 
ook mos lekkcr Bl 
in j ul briewe bes 
jcugnuus vir mck 
mcknar bale handl 
asook allcrlel di! 
plakbocke. Rig dil 
aan.: Boerejeug• 
J>osbus 1059, Preto 

0 j n, en Hannie' 
plakbockc weer 'rt 
piespl<'s sock di 
op hierdic bladsy. 

Antwoorc 

"Wie Kor 
1. D s. S. J. du ~ 

P aarl, groot ka 
d ie Afrikaans 
g r ondlcggcr va1 
wys in Transvs 

2. C. P. Hoogcnho 
A . van der Ling 
P an nevis. 

3. Die Gl'noolskai 
Afrikaners. 

4. ,Die Patriot". 
5. Totius, D. F. 

A. G. Visser. 
6. P res. Paul Krll 
7. C . P. Hoogenho 
8. Arnoldus Panni 
9. D s . S. J. du T~ 

10. Ds. W . Postma! 
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Stadsraad 
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Hoe Die V oortrekkers 
Ge8et Het 

In die vakansie eet mens mos ' blare en blomme daarop. Hicr- 1 van gcelhout en stinkhout gc
altyd meer as gcwoonlik, en ver- die breekgoed het altyd 'n mooi I maak. Verder is die wakis na
aJ tydcns Kcrsfccs en Nuwejaar I groot vleisskottel ingcsluit, bor- tuurlik ook gebruik om op te sit. 
moct ons oppas om nic die de, koppies en picrings, mclk
pcrke van matighcid te oorskry bekcrtjies, souspotjies, ens. 
nie. Maar v66r ons Kcrsfees Ronde porselein-kommetjics was 
vier, hcrdenk ons die Slag van ook baie algcmeen en is gc
Biocdrivier op 16 Desembcr 1838, bruik om uit tc drink - die 1938 
en gaan ons gcdagtes dan ook Ecufccskommctjlc is volgcns 
terug na die dae van die Groot hierdic model gemaak. 
Trek en die Voortrekkers. En Maar dis te bcgrype dat sulkc 
dan wonder mens dikwc-ls hoe fyn breekgoed nie lank sou hou 
hullc Kersfces en Nuwcjaar ge- as dit elke dag op trek gebruik 
vier het - wat het hullc geeet sou word nie. \Vaar dit op trek 
en waarmec? saamgenecm Is, was dit werk-

EETGEREEDSKAP lik spoggocd en slegs met die 
Met sulkc ft:-estelikhede bet doel mcegenccm om gcbruik te 

hulle natuurlik allerhande word as daar weer ccndag 'n 
ckstra lckkcrnye gehad, en is vaste verblyfplck gevind is. 
die . fyn porseleinwarc wat so 
sorgvuldig gcbere is, uitgehaal. 
Sulke breekgocd is nog in die 
Voortrekkcr-museum te Pieter
maritzburg <'n bier en daar by 
privaat mcnsc te sien. Dis 
meestal blou van klcur met die 
bekende wilgerpatroon of pa
trone van druiwc, swaeltjies, 

' ~~~~~~~t~~~ 

Penanaats 

TIN-SKOTTELGOED 

Koppics en pierings Is dus 
maar min gesien. Koper- of 
erde-kommctjies is in plans 
daarvan gcbruik om ult te 
drink. Die borde en lcpcls was 
van tin en wanneer dit deurge
slyt was, is dit opgcsmelt vir 
gcweerkoeilJs. Tafelmcsse was 
in die begin besondcr skaars, 
sodat die Voortrekkcr sy sak
mes mocs gebruik om sy vleis 
stukkend tc sny. 

Die tafcls was maar klein (vir 
vier of scs mcnse) omdat die 
ruimte in 'n kakcbecnwaentjic 
baie bepi-rk was. Daarom ook, 
is maar van veldstocltjies gc. 
bruik gemank. Sommigc mensc 
het cgtcr pragtigc stcllc stoelf'> 
uit die Kolonie saamgcneem. Op 
trek is tafcls en riempiestoclc 

KINDERS BLY SONDER 
SUIKEit 

Vlcis, brood, mclk, mieliepap, 
aartappels, patats, pampoenc, 
wortcls, gestampte mielies, en 
gestampte koring was die allc
daagsc spyskaart. Mielicpap 
het mccstal ook met aandetc op 
die tafel verskyn. Boontjies, 
ertjlcs, en waatlcrnoene is ook 
taamlik baie gcplant. Suikl'r 
was cgter 'n weeldc-artikcl en 
net die ou mense hct dit gc
kry - die kindcrs moes alles 
cct sonder suikcr. Hiertccn sal 
mecr as een vandag seker hcwig 
protcstccr, ne?! 

Die kindcrs is baie streng be
handel, en ann tafel het die ou 
gcsegde gcgeld: ,.Kinders moet 
gcslen maar nie gehoor word 
nie:" Hullc hct dus maar net 
gecet om klaar te kry, en as 
daar gastc was, moes hul wag 
totdat die grootmense klaar 
gci1et bet. Nn cte hct hul vir 
Mocdcr help tafel afneem en 
die cetkamcr nan kant maak. 

Sells die grootmense hct egter 
nic vee! ge~;cls aan tafcl nie. 
Die sct'n is mcestal as volg ge
vra: ,.Zcgcn, Vader, hctgcen wij 
ctcn en laat ons nimmcr U ver
gcten. Amen", en die dank
segging: .. Voor spijs en drank 
zcggcn wij U lof en dank. 
Amen." 

In 'n brlefie wat ons weer van 
Hannie Ferreira van Tweerivler 
ontvang het, vra sy of hulle deur 
middel van ,.Die Boerejeug" vir 
penmants mag vra. Sy skryt 
onder m<'er: ,Dit het by ons 
baie lekker geret'n. Ons het toe 
'n suksesvolle O.B.-dag gehad 
Ons m<'isies hct teen die seuns 
tougetrek en die jong scuns 
teen die ouer mans. Ons paar 
melsleR wil graag weet ot ons 
ook penmaats vir die O.B. kan 
instuur" .. 'n Geseende Kersfees I 

Ja, Hannie, julie is wclkom ,, 
om julie name, adresse, en 1 
oudcrdomme tc stuur. Ons ; 
plaas dit dan in 'n spesialc ru
briek en vra maats van om
trent dicselfde ouderdom om vir 
julie te skryf. Enigeen wat 
graag 'n Bocrcjcugpcnmaat wit 

Nou dat die eksamens verby is, die vrugte ryp, 
en die \·akansie reeds hier, kos dit nie \eel om Jllesierig 
te wees nie, ne? Elkeen wat in die jaar sy plig gedoen 
het, op skool, in die Boerejeug, tuis, en op aile ander 
plekke waar hy verantwoordelikhede gehad het om na 
te kom, sal nou seker ook al voel dat hy 'n vakansie 
verdien, en sal die vakansie dan ook waardeer en die 
maksimum genot daaruit put! .,Die arbeider is sy 

he is welkom. Daa kan julie 
ook mos lekker Boerejeugsaklcs 
in jut briewc bcspreek, Bocre
jeugnuus vir mekaar skryt, en 
mckaar baie handige wenke gee, 
asook allcrlcl dingc vir julie 
plakboeke. Rig die briewe maar 
aan~ Boercjcug-hootkwartic·r, 
Posbus 1059, Pretoria. 

0 ja, en Hannie stuur vi~ die 
plakboeke weer 'n paar rcsep
picsples - sock dit maar elders 
op hicrdie bladsy. 

~~··-~~~~~~ 

Antwoorde 

"Wie Kan 

op 
se ?" 

loon werd," se Salomo. ~ 
Aan almal wil ons egter se: 'n Baie aangename 

, ·akansle, en rus goed uit vir die ja.ar wat voorle, want 
1 

ons gaan daar\'an mos 'n NOG groter !>Uk.,es maak , 
as van hierdic een! I 

DINGAANSDAG 

Die ' 'akansiegees i., egter dikwels die oorsaak dat 
ons Dingaansdag nie deurbring soos dit hoort nie. Ons 
mag daardie dag nie sommer so onverhoe<ls laat verby
gaan nie! Selfs al is daar nie 'n Dingaansfeet>viering 
binne ons bereik wat on., kan bywoon nie, dan kan ons 
DEUR GEDAGTE, WOORD EN DAAD TOON DAT 
DIE GELOFTE WA'I' OP 9 DI';SEt\ffiER 1838 TE 
DANSKRAAL GE~IAAK IS, OOK VIR ONS GEI .. D 
EN VIR ONS ERNS IS. 

JEUG EN 
JAAR 

LflfRS 
SAAM 

SLUIT 
AF 

Die Boerejeug van Pretoria het vanjaar hut werk.,aam
hede afgesluit by wysc van 'n gesellige cetmaal in die 
Afrikaanse Koffiehuis, Pretoria. As Slre-gaste het bulle 
uitgenooi bulle Leier, prof. en mev. Dirk \an Roo~, die 
K.G. en mev. Van Rensburg, en Oom John en Tannie Vorster 
van Brakpan. 

Ander gastc vir wie 'n plek Bocrcjeug sc belange ccrstc stel. 
ann die hooftafel gcrcserveer I Hy doen dan ook met groot vry
was het ingcsluit dr. Jan Steyn, moedigheid 'n beroep om gelde
L.V., Gebiedsleier van E, genl. like skenkings vir <lie Bocrc
Opperman, genl. en mcv. Steyn jeug en bemaak self 'n lewens
Jordaan van Kroonstad, prof. L. polis van £500 unn die ,Jt-ug met 
J. du Plessis en gent. Herold die hoop dat under vriende van 
van Springs. Prof. H. M. v. d. die Boerejeug nou of in hul 
Westbuysen wat vergcsel was testumente aan die jt-ug sal 
van mev. Van der \Vcstbuysen dink. 
het as seremoniemccster opge- In sy antwoord het prof. Van 
tree. Rooy gese dat hy en die K.G. 

Die K .G. en Jeugleicr hct deur in die verlcdc miskicn dikwels 
'n goed afgerigte crcwag van vcrskil bet oor sekere sake. Hy 
Boeredogters die vol saal binne- is egter bly om te kan se dat 
gekom, terwyl die Jakaranda- hy later besef het dat die K.G. 
Jeugorkes gespeel het .,Ons is tog reg was en hy verkccrd. Hy 
Kameradc". bet huldc gcbring ann oud-

Genl. Herold wat die hell- jeugoffislcrc en o.a. melding ge
dronk op die K.G. en die O.B. maak van wylc Jcughoofkom
ingestcl hct, bet veral die K.G. mandant Andries van Heerden 
geloot vir die duidelike Ieiding en van die leidende aandeel wat 
wat hy aan ons gegee het ge- by genecm het met die stigting 
durende die stormtydperk van en opleiding van die Boerejeug 
die afgclope 8 jaar en verklaar dwarsdcur die land. Hy het ook 
dat hy aan geen ander man in met waardering die naam gc
S.A. kan dink wat 'n beweging noem van gent. M. M. Smith 
soos die Ossewabrandwag kon wat 'n groot rol in die Boere
lei in hicrdic jarc nie. jeug gespeel het, en vcrder aile 

Hicrna bet hfkomdt. Vale ander offisiere dwarsoor die 
Ferreira 'n adres namens al die land wat nog steeds trou staan 
oud-politieke gcvangenes aan en altyd hul pligtc tcenoor die 
die K.G. voorgclces waarin hulle jeug stiptclik nakom. In hierdic 
hom bcdank vir sy troue onder- verband verdien jcughoofkom
stcuning van die verlede en vir mandant P. J. Taljaard spesiale 
die inspirasie wat hulle tot in vermclding vir die opofferendc 
die dodesel van hom ondervind en onbaatsugtige dienste wat hy 
het. Hulle het opnuut hut on- steeds ten behoewc van die Jeug 
verdcclde trou aan hom bcvcs- lew£r. 
tig. Die K.G. het nou kortliks Aan sowel mev. Van Rcm;
geantwoord en gese dat hy Jrte burg as mev. Van Rooy is prag
woorde kan vind om te ant- tigc ruikers aangcbicd. 'n Kol
woord op die adres van oud- lektc by die deur hct die mooi 
gevangenes nie. bedraggle van £14 lOs. opgclcwcr 

Vcrder het die K.G. ook die ter stywing van die Jcugfondsc. 
helldronk op die Jeugleier, prof. -<Korr.) 
D. J. van Rooy, ingestel, en ver-
klaar dat hy nie aan 'n beter, I ~~~~~~-!~~.-r~ 
meer Godsdienstige en bcginsel- Al\'DER BOJ;R&JEUGNUUS 
vastc Ieier vir die BoerE'jeug as 
prof. Van Rooy kan dink nie. 
Hy wcet dat prof. Van Rooy die 

op bladsy 6 
~~~~~~~ 

I 

ONS BLOK KIESRAAISEL 

DWARS: AF: 
2. 'n Bekcnde gcdig van Jan 

1. 'n Soort Gewcer. Celliers is getitel ,.Dis . . " 
9. Dit docn 24 dwars. 3. 'n Afrikaanse kinderbeld. 

10. Die vuurspuendc berg op 4. Maglstraatswoning. 
Ysland. 5. Mohammcdaan wat Mekka 

11. Ecn van die ou gode. besock het. 
12. Ncs. 6. Argitek van Voortrckkcr-
15. Nie Boer nic. monument. 1. Ds. S. J. du Toit van die 

Paarl, groot kampvcgtcr vir 
die Afrikaanse taal en 
grondlcggcr van die onder
wys in Transvaal. 

2. C. P. Hoogcnhout, ds. G. W. 

KERSFEES 17. Bevestigende a ntwoord. 7. Puntdigter. ' I 18. Wat oorbly. 8. Na bewering die Afrikaner 
. • . 20. Gcdeel (anagram). wat Victoria watcrvalle ont-

Daarna volg Kersfees en NuWCJaars<lag. l'lag JUlie 22. Lidwoord. del< het. 
die feesdae werklik geniet, geclagtig aan die grootse i 23. Koorsang. 13. Wafel. 
betekenis wat Ker<,fees \ir ons inhou. Dis eers wan- 24. Pc-rsoon wat pyn verduur. 114. Dieselfde as 25 dwars. A. van dcr Lingcn, Arnoldus 

Panncvis. 
3. Die Gcnootskap van Regte 

Afrikaners. 
4 ... Die Patriot". 
5. Totius, D. F. :Malhcrbe, en 

A. G. Visser. 
6. Pres. Paul Kruger. 
7. C. P. Hoogenhout. 
8. Arnoldus Panncvis. 
9. Ds. S. J. du Toit. 

10. Ds. W. Postma. 

neer ons vir iemancl wat daar nilis van wcct nie, probeer 25. Die wieglicdjlc se: , ... byt 16. lets waar dit bykom is nlc 
verduidelik waarom ons Kersfees vier, tlat die wesen- ~ hy jou neus af en ... " I gocd nie. 
like betekenis en werklikheicl van die gebeurtenis tot 26. Nederduits Gereform~crdc_. 19 . .,1\fyne", o_f ,My : ... " 
ons deurdring, want ons is tog al SO gewoond aan d ie I 28. Afwyktllde godsdtcnstlge 20. B~leefdheads}>ctutgmg. 
Kersgeskiedenis! groep. 21. Dtt moet ons ons oucrs en 

, · . - .. 31. ... en dat. mc<'rdcrcs bcwys. En nou wonder ek hoc,·eel van ons bediendcs en 32 P . 
21 

• B ·e· k "aai st af 
lk d . k • K · · ., b k . rcstcs. . n at ,~ r . 

plaasvo ·~ bete ems ,van , • rtsm•s _egryp -:- om 33. Dock (anagram>. 2ll Afsloof. 

I ~ ons vertel .VIr ~tull~ op n. moo• eenvoud•ge mamer, en r 35. ,Gee ons die vroue, 

1 

zo. NiP 'n outoriteit nie. 
1 kyk dan wat dtt vu onsself beteken. . ... in hut wandel". 33. Dtt pas by 'n perdekar. 
L~ ~ '36. Ontspannlngsplek. 31. Bid (in Latyn). 
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Se/fverloetling 
Havenga Voorkom 

.. 

Van Mnr. 
Breuk 

,, KAMERADE, ST AAN 
BYMEKAAR!''- K.G. 
Die KommandanH;eneraal, dr. Han., van Rensburg, rig 

onderstaande oprocp aan lede van die Ossewabrandwag: 

In die stryd wat deur dr. 1\lalan teen mnr. Havenga en 
die O.B. ontketen is, b et laasgenoemde opnuut geopenbaar 
dat by vandag die groot Ieier is wat die volk ver bo sy eie 
party stel. Toe dr. 1\lalan voor die algemene verkiesing 
gedreig bet om die samewerki':lg in nasionale geledere skip
brenk te laat ly deur sy eis dat O.B.-lede wat selfs hoof
bestuurslede van die A.P. was, nie as kandidate mag staan 

nie, het mnr. llavenga die eenbeid bewaar selfs al het dit 
die bestaan van sy party op die spcl gesit. 

. i\~anne en '~~ue \an die Ossewabrandwag, Boerejeug! 
IIulle het hul so pas bereid I Ult dJe r>artypohhek skyn daar weer nuwe onheil \ir die 
getoon om samewer~ing te laat eengesindheid van die Afrikaner te dreig. Ons taak is om 
sk•pbreuk. ly en d•e volk so- <,org te dra dat daardie hvistigbede nie die kameraadskap 
~Yo=~~= n~~t tete .1e~ert aanh sdy I en die liefde van die Ossewabrandwag ondergraaf en 

n emc e e ver oe aansteek nie 
dat twef' of drie O.B.-lede in die • 
niksbeduidende provinsiale raad- . 
jies sal s it. I Ba•e. nut ons is lede van l!en 

As maar net twee O.B.'s uit v~n d•~ twebe dbebtrokll~f' parfll."de; 
die Kaapland'!e Provinsiale "eens n v~r o. s epa mg op •.
Raad, met sy 55 verteem\oordi- m:tatskap m dJC under party IS 

gers, gewee• kan word, dan kan m•? ' ''" ons daar betro~e. 
samewerking _ en oorwinning j Bale ht>t geen part~1rou me, 
- na die grootJ··e g , S omdat hulle ann geen party bt>-

ring voor maar ('en ding het 
ons in tit>n janr se stryd en 
noo<lhulp en wnolging terdee 
geleer, naamlik dat die trou en 
die kamt>raad!okapsbande van 
die Ossewabrnndwag swaaider 
Wt>t>g • as mt>ningsverskille. 
\Vaar u van u broer mag verskil 
in dit> komende dae, verskil 
daar n'i broer en neem nan dat 
hy bedoel dit net · so opreg en 
net so eerlik met sy volk as 
wat jy dit bedot>l. En die ge
floister en die haataanblasing 
teen broer en suster met stories 
van ,.Vrymesst>lanrsbriewe" en 
nagtelikt> bes<Wke en omkopery 
. ... ht>jeen dit met die verng
ting wat dit wrclien t>n wat dit 
in dic1 oe van die gt>skiedenls 
ongetwyfeld 'ial onh•nng. 

Hy het naamlik 'n beroep op 
O.B.-lede gedoen om ten spyte 
van diskriminnsie teen hulle 
tog die ooreenkoms na te kom 
of so nie uit die A.P. te bedank 
nliewer as dat van ons gese 
moet word dat ons nie ons 
woord nagekom het nie.'' 

sekere U.N. Partylede gediskri
mineer moet word nie. 1 nan. 0 h t . D" doen volksmanne nie! oor J_l 1C· 1e O.B. St>lf bet 

Mag mnr. Havenga se groot- natuurhk geen parh·politiekt> 
d . strewt> nie. moe 1gheid betyds besinning SETELS vm EENHEID 

Volksbelange bo partybelange 
was mnr. Havenga se wag
woord. Mnr. Havenga. bet 
liewer volgelinge verloor as dat 
die volk 'n verkiesing moes ver
loor. Dit is staatsmanskap. 

En hierdie staatsmanskap het 
mnr. Havenga weereens verlede 
week geopenbaar. Dit is dui
delik dat dr. Malan hom wou 
forseer om uit die koalisie te 
stap nadat by geweler het om 
met die H.N.P. op hierdie sta
dium saam te smelt. Daarom 
het hy hom so kras lngemeng 
in mnr. Havenga se partysake 
deur aan hom voor te skryf dat 
sekere van sy party-voormanne 
nie as kandidate vir die pro
vinslale rade mag staan nle. 
Dr. Malan self sou so 'n ln
menging nie vir 'n oomblik ge
duld bet nle - dit bet by in 
J9U bewys toe hy geskeur het 
net omdat dr. Van Rensburg 
gepleit het dat daar nie teen 

Maar mnr. Havenga het nog 
nie gedoen wat dr. Malan blyk
baar van hom verwag het nie. 
Hy het ecnvoudig afstand 
gedoen van sy party se setels 
in die provinsiale raad, en ann
gekondig dat hy nog by dr. 
lUalnn staan ~-tover dit die par
lement, en dus die regering van 
lie land, betref. Mnr. Havenga 
is nie bereid om terwille van 
gekweste et'r - selfs wannt't'r 
klt>inere manne hom so te se tot 
leuenaar maak - die regering 
in genl. Smut., se hnnde te laat 
val nie. 

bring! Daar staan dat> van verwar-

WIL KEEROMSTRAAT 
SAPPE MAAK? 

II.N.P.-blaaie, en veral Die Burger, bet die afgclope wet'k 
besondere voorrang verleen aan uitlatings van twec Vcr
enigde Party-L. V.'s waarin hulle te kenne gee dat die V.P. 
met clie Osscwabrandwag moct niende maal<. D ie uitlatings 
is gedoen na aanleiding van voorstelle dat die Verenigde 
Party en Afrikanerparty 'n bondgenootskap moet aangaan. 

DiC" Eerste Minister stel die 
t>is dat diC" Ossewabrandwag 
moet ontbind! Sy voorganger 
het dit ook gNloen .... meer- • 
manls! 

Die weerklanke van tHe poll
sic- f'n tronkselle van tien jaar 
se stryd antwoord hom: Lank 
lew£" <lie Ossewnbrnndwag! 

Mnr. Havenga het reeds baie 
- vir 'n eerbare en konsekwente 
Icier soos hy, reeds selfverloii
nend baie - toegegee om same
werking moontlik te maak. 

VOLK BO PARTY 

Mnr. Havcnga het die bewys 
gelewer dat die volk vir hom 
meer is as sy party. Tot sover 
het die H.N.P.-leiers In gebreke 
gebly om dieselfde te bewys. 

Prov. Verkiesings 
Proefkonyn? 'n 

Niemand doen iets van enigc betekenis sonder 'n dryf

veer nie. Politieke waarnemers bet dan ook die afgelope 

week druk gespekuleer oor wat dr. ~falan se motief sou 

wees om drie maande voor 'n verldeslng rusie te sock met 

sy bondgenoot oor 'n paar setels wat deur O.B.-lede betwis 
moet word. Dit moet duidelik wees, so w ord geredeneer, dat 

die rede wat aangegee word, naamlik dat O.B.-lede die setels 
nie kan wen nie, nie die juiste kan w ees nie, want juis deur 
bierdie eis word die moontlikheid groter dat set e ls elders 
verloor kan word waar die O.B. sterk is. 

Die algemene verklaring skyn 
te wees dat dr. Malan graag 
van mnr. Havenga ontslae wil 
wees weens die een of ander 
rede wat hy nie kan of wil 
noem nie, maar op hierdie 
stadium nie bereid is om 
die ooreenkoms te laat ver
ongeluk sonder vooraf seker te 
maak wat die gevolge vir hom 
sal wees nie. Hy wil dus van die 
provinsiale verkiesings gebruik 
mank om sy krag op eie bene uit 
te toets. Is die uitslag bemoe
digend vir hom, sal hy mnr. 
Havenga op een of ander wyse 
forseer om uit die bondgenoot
skap te tree, en dan 'n alge
mene verkiesing uitskryf met 
die doel om die H.N.P. aileen 
aan bewind te kry. 

Dr. Malan is bewus dat mnr. 
Havenga 'n buitegewoon eer
bare politieke figuur is. Hy 
weet dat mnr. Havenga sy 
woord hou waar hy dit gegee 
het, net soos sy lewenslange 
vrlend en Ieier, wyle genl. 
Hertzog. Hy het dus geweet 
dat as hy dit vir mnr. Havenga 
onmoontllk maak om aan die 
provlnsiale verkles!ngs deel te 

neem, mnr. Havenga nie die par
lementere ooreenkoms ook sal 
opse nie. Dit is dus ' n veiligl' 
metodt> om sy eie krng te meet 
sonder mnr. Havenga en ~>onder 
gevaar vir die samewcrking in 
die pnrlement. 

lndit>n hierdie "ertolking jui'! 
is, dan verloor die provinsialt> 
verkit>sings hul betekenis. Dan 
is dit duidelik dat dr. 1\lalan <lie 
wen daarvan nie as noodsaaklik 
vir <lit> volk 11e toekom'! beskou 
nie - 'n mens doen naumlik nle 
lewensgeYaarlike prot>fneming!'l 
op jou dierbares nie; claarvoor 
gebruik jy waardelo'!e kon:rnt' 
of roUt>. 

.As dr. 1\lnlan dus Yan die pro
vinsialt> verkiesing 'n prot>f
konyn wil maak, kan by nie in 
diest>ltde asem van die redding 
van blank Suid-Afrika prant 
nie. 

Om aan 'n ander motief te 
dink vir dr. Malan se optrede, Is 
'n moeilike saak. 

1 .. DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eeeteala·Drukkery Beperk. Stetten
boloc:h. Vir die •lenu.ra tn ultgewera: 
VOORSLAG (Ednuo.) Beperk, Groote 
Kerk-gebou 703, Po1bua 1411, 
Kerkpleln, Kaap1tad. 

Deur sovecl prominensie nan niks Keeromstraat mt>er sal 
die onsinnige verklarings van I verht>ug nie ns dat <luisende 
die ~.P. te gee, hoop die H.N.P.- O.B.'H sowel as mnr. Havengn 
blaate waarskynlik om die in- na die Sappe .,ou oorgnan. Dan 
druk by hul oningeligte lesers I is d. it> vraagstuk van .,nTywing" 
te wek dat die V.P. en die O.B. mos opgelos! Dan !!ttl kongrt>s
nou van plan is om saam teen besluite om O.B.'s uit die H.N.P. 
die H.N.P. te werk. te weer mos nie mecr nodig 

Die Engels-eentalige L.V. vir wt>es nie! 

(vervolg van vorige kolom) 
nuut vervolg word net omdat 
hulle vir die H.N.P. wil HELP 
- om sulke Afrikaners in die 
arms van die Sappe te jaag nle? 
Is clit dan clie taak van Keerom
strant om Siappe te maak en nie 
om !':appe tf' bekeer nie? 

Rondeboseh, kol. R. D. Pilking
ton Jordaan, het verklaar dat 
'n bondgenootskap tussen die 
V.P. en A.P. vir hom onvermy
delik lyk. Toe by gevra Is wat 
van die Ossewabrandwag het hy 
geantwoord: .,Daar bestaan 'n 
hele boel misverstand oor die 
O.B. Waarskynlik 90 persent 
van die O.B.-lede is werklik 
Hertzog-Nasionaliste. Die ander 
tien persent - ek kan die per-

IIUL TAAK 
Maar mens vra jou af: Is dit 

nie die taak van vernntwoorde
like nasionale leiers om liewer 
Sappe oor tt» trek uit die Sap
kamp as om gorie Nasionale 
Afrikaners wat nog steeds 
gewcier hct om uit die H.N.P. 
te bedank ten spyte van skimpe 
en aanstote - en juis nou op-

(vervolg in volgende kolom> 

\Vat 'n voorbeeld van party
skap bo volkskap! En hoe steek 
<lit nie af by mnr. Havenga se 
nntwoord dat by ten spyte van 
alit's weier om van die H.N.P. 
tc brc>ek! Nt>t soos die O.B. dit 
ook nog altyd si' en met dade 
bcw~·s bet! 

sentasies nie waarborg nie is ---- -----
Stormjaers met wie 'n mens nie 
graag assosieer nie." Hy het 
daaraan toegevoeg dat as hy 
deur iemand met 'n rewolwer 
bedreig word, hy die hulp van 
iemand wat 'n paar jaar gelede 
weens moord tot die dood ver
oordeel was, nie sal weier nle. 

ONDERIIOUD GAAN SOEK 

Ook mnr. Arthur Barlow, 
L.V. vir Hospitaal, het hom aan 
so 'n verklaring gewaag in 'n 
onderhoud aan Die Burger: .,Ek 
stem snam met kol. Jordan dat 
die Verenigde Party met die 
Ossewabrandwag moet vriende 
maak. Ek was altoos ten gun
ste daarvan dat ons met die 
O.B. moet vriende mank," bet 
hy aan Die Burger gesil. 

Dit is duidelik wat die H.N.P.
pers se taktiek is: die O.B. moet 
met die Verenigde Party geasso
sieer word - van die O.B. moet 
nou .,Snppe" gemaak word. 

Dit is dan ook duidt>lik dat 

MET 
GEEN 

O.B. LIEWER 
,BLANK . S.A. ' 

Ons het in die algemene ,·erkiesing baie gehoor dat die 
<;tryd gaan om die voortbestaan van die blankcdom. On's 
hct kort gelede nog verneem dat die \Olgende pro\insiale 
vcrkiesing - wat na reg oor paaie, hospitale en onderwys 
moet gaan - moet dien om die regering magte te vcrleen 
om die blankedom verder te ,.beveilig" door afskaffing van 
naturelle-verteenwoordiging in die volksraad met 'n meerder
heid van drie stcmme. 

Sonder om hierdie pro~cdurej moet word mt>t die grootste 
as korrek te beskryf, wil ons mate van blanke steun in die 
die mening uitspreek dat as die op hanclesynde verkiesing. En 
blankcdom in so 'n groot gevaar in die lig daarvan kan 'n mens 
verkeer dat selfs 'n provinsiale vcrwag dat die Eerste Minister 
verkiesing aangegryp moct word 'n beroep op die steun van aile 
om maatreels ter beveiliging blankes sal doen en elke blanke 
van die blankedom te tref, dan se steun sal verwelkom - on
spreek dit seker vanself dat geag van watter nasionaliteit. 
tlaarclie meerderheid van dril' In di<' Jig kan dan ook ver
in die' parlement vt>rstewig -.taan word dat die H.N.P.-

Ieiding die steun sal verwelkom 

.. _ .... _. 

I 
van Jooclse kiesers. Dit sal dan 

r 
ook in <lie Jig <leur die blanke
llom wuarlleer knn word dat 
.,invloC'dryke Nasionaliste" uit 
Kaap ... tud spe. iahl na die Trans-

.Argument Verval 
Die &urger ag dit sy plig om vir sy lesers YOOr te 

bou dat 'n paar vooraanstaande Engelssprekende lede 
van die V crenigde Party te kenne gegee het dat bulle 1 

geen b eswaar b et om met die Ossewabranclwag saam te 
werk nie. Die bedoeling van Di~ Burger is om daarmee 
te suggereer dat clie O.B. en Verenigde Party dus voels 
van dieselfde vere moet wees. 

lUaar die vraag is: lndien EngeiSSJ>rekende Sap- i 
voormanne dan OJ>Cnlik verklaar dat bulle geen beswaar 
bet om met die O.B. saam te werk nie, hoekom het dr. 

1

1\falan dan bes waar teen O.B.-lede as kandidatt' Yir dit' 
A.P.? DAN SAL O.B.'s ~lOS EERDER SAP-STElfUE 
TREK AS WEGJAAG? 

vaal gcwlieg het om 'n pleidooi 
\"ir die heropnnme van Jode in 
die Transvaal"e H.N.P. te lewer. 

1\L<tnr <lit 5:11 nie deur die 

l blankNlom verstaan kan word 
waarom H.N.P.-leiers wat bereld 
is om ~oulke pleidooie vir die 
,Jode te lewer, uit hul pad gaan 
om te belet <lat O.B.-lede hul 
aktit>we steun ter behoud van 
die blankedom op parlementere 
gebit>d verleen nie. 

Dan lyk dit of die vemieti
ging \an die Ossewabrandwag 

i by leit"rs van die regerende 
partl· 'n belangriker plek in
neem ns behoud van die blanke
dom. 
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