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Nog £100 
Ontvang 

Die Propagandafonds van die 
O.B. bet 'n flukse stoot voren
toe gekry deur die bydraes van 
hfgenl. Jurgens Schoeman en 
mnr. Louis de Jager van Oudts
hoorn wat elk £50 tot die fonds 
bygedra bet. Dit bring die 
fonds nou op £1,359 lOs. te staan. 
Die geld word aangewend om 
die gedagte van die Ossewa
brandwag in wyer kringe in te 
dra. Bydraes kan gestuur 
word aan Posbus lUI, Kaap
stad. 

KONFE.RE.NSIE.-SKADU 
OML YN WAARDE. VAN 

Die Britse pers bet 
hom die afgelope week 
besig gehou met 'n 
afweging v a n d i e 

BRITSE. KROON 
moontlikhede om die Britse statehond ongeskonde te bewaar. Die vrees 
word onder meer uitgespreek dat enige verslapping van die huidige 
bande gevaarlik kan wees vir die Britse Ryksverdediging wanneer anti· 
kommunisme nie in die toekoms meer die saamhindende faktor sal wees nie. 
Die hlaaie is geneig om Suid-Afrika te reken as 'n stem aan die kant van 
lndie wat 'n losser vorm van statebond sal voorstaan. 

Terselfdcrtyd word in nasionale kringe in Suid-Afrika gevoel dat 'n 
geleeQ.theid soos selde hom gaan voordoen om vir die Unie 'n repuhliek te 
verkry, en dat dit met albei hande aangegryp moet word. Die verwagting is 
dan ook dat dr. Malan sy gewig sal inwerp by die republikeinse kant. 

Die Eerste Minister sal egter 
moet wakker loop vir vanggate 
in die Britse tliplomasie. Dit is 
duidelik uit persberigte en 
kommentaar dat die Britte 
alles in bul vermoe sal doen 
om 'n onsigbare band te bewaar 
wat die gevoel van gemeen
skaplikheill tussen die State
bondslede sal aanwakker of 
minstens bewaar. 

dat lndie toegela.at moet word 
om Statebondsvergaderings by 
te woon wanneer by wil en om 
sover by dit nodig ag inHgting 
met die ander uit te ruil. Uit 
so 'n losse samewerking sal 
dan 'n nuwe opvatting van die 
Statebond ontwikkel op natuur
like wyse. 

1\IODERNE UIPERIALISME 

geesteshouding en morele ver
pligtings mee wat nie ooreen
stem met die vrybeid wat wei 
op papier omskryf word nie. 

ONNODIG 

Waar die hele wereld tans 
besig is om in groot blokke van 
Oos en Wes te verdeel, spreek 
dit vanself dat gemeenskaplike 
belang dit noodsaak dat die 
Unie ingeskakel word by die 
Westerse groep. Om dit te kan 
doen bet by geen tussenganger 
nodig nie, en da.armee verval 
dan ook die noodsall.klikbeid -
in sover so 'n noodsa.aklikbeid 
ooit mag bestaan het - van 'n 

V.P. STIG KOMITEE 
VIR BESTRYDING 

VAN C.N.O. 
Die Verenigde Party bet 'n spesiale groep in die Iewe 

geroep om Christelik-nasionale onderwys, soos opgestel deur 
die Instituut vir Cbristelike Nasionale Onderwys, te beveg, 
volgens die Cape Times berig. 

Die groep sal h,om ten doe! 
stel om a1Ie C.N.O.-idees waar 
dit moontlik in skole en univer
siteite ingedra word, hand en 
tand te beveg. Verskeie voor
aanstaande V.P.-lede het ver
soek om op hierdie groep te 
dien. 

Die stigting van hierdie V.P.
komitee om hierdie erfenis van 
die Afrikaner te beveg, spruit 
voort uit die onlangse provin
siale verkiesings toe V.P.-pro
pagandiste hiervan 'n verkie
singsplank gemaak het, veral 
in Transvaal. By bierdie geleent
heid is bierdie volksaak in die 
partypolitiek gesleep waarvan 
dit waarskynlik nie gou los 
gemaak sal kan word nie en 
Afrikaners binne die V.P. wat 
voorbeen ten gunste van C.N.O. 
was, sal nou verplig word om 
kant daarteen te kies omclat 
bulle getrou moet bly a.an bul 
party. 

ONDERWYSERS SE BESLUIT 

Op ·die jongste kongres van 
die Suid-Afrikaanse Onder
wysersunie wat verlede week 
in die Paarl gehou is, is een
parig besluit dat die onder
wys in Suid-Afrika op Chris
telik-nasionale grondslag moet 
rus. 
I n die voorstel word verklaar 

dat die beste wyse waarop dit 
verkry kan word deur middel 
van moedertaalonderwys en die 
enkelmediumstelsel is. Die 
onderrig in die Afrikaanse 
volksgeskiedenis moet deeglik 
en besielend wees sodat bodem
liefde en volkstrots by die kind 
ingeboesem kan word. 

Die Instituut vir ·Christellk· 
nasionale Onderwys is meer as 
'n jaar gelede deur die F.A.K. In 
die !ewe geroep wat 'n brosjure 
uitgegee het oor die toepassing 
van C.N.O. Dit is die enigste 
onderwysstelsel wat eie is aan 
die Afrikaner. 

Strydpunte In 
Rhodesie 

Waarnemers verwag dat daar 
'n politieke herskommeling In 
Rhodesie sal plaasvind. Die 
vermoede word versterk deur 
'n verkla.ring van die Ieier van 
die Liberale Party da.t 'n 
politleke reorientasie nodig is. 
Hy meen dat daar 'n skeiding 
gemaak moet word tussen die 
linksgesindes en die regsgesin
des, 

In die United Party van die 
gebied is daar 'n neiging na 
links terwyl 'n sterk groep 
binne die party nie daarvan 
hou nie. 

Die strydpunt wat die ver
skille opnuut na vore gebring 
het, is die voorgestelde planne 
van die United Party-regering 
wat 'n uitvoerbelasting op 
tabak wil hef. Talle regerings
ondersteuners in die parlement 
is nie daarvoor te vinde nie. 
' 'n Ander strydpunt is die 
voorgestelde plan om 'n federa· 
sie in Afrika te stig. Talle 
En.gelssprekendes is ten gunste 
daarvan dat die volkswil ge
toets moet word oor die kwes· 
sie van aanskakeling by die 
Unie. 

UUR VIR REPUBLIE.K 
BRE.EK AAN 

Inderda.ad het die bctckenis 
van die kroon as saambindendE' 
faktor opnuut weer na vore 
gekom in dle menings van die 
Britse pers. Daar is verklaar 
dat hoewcl die openbare mening 
in Engeland bereid sal wees om 
die een of ander ',makliker" 
vorm van statebond te a.anvaar, 
daar geen geesdrif bcstaan vir 
enige konneksie wa~ op ver
drag of 'n bepaalde grondwet 
berus nie. Liewer as dit beveel 
die Spectator by voorbeeld a.an 

Hierdic standpunt is in oor
eenstemming met die moderne 
Britse imperialisme wat gegrond 
is op die uitgangspunt dat die 
onderhorige Iande moet dink 
hu11e is vry terwyl bulle in 
werklikheid moreel en ander
sins gebonde is aan Brittanje 
- soos iemand dit eenma.al uit
gedruk het: die ruwe Imperiale 
bande moet vervang word met 
sye drade. 

Britse gemenebes van nasies. Die volgende verklaring word deur die Uitvoerende 
Met Amerika as die nuwe Wes- Raad van die Grootraad van die Ossewabrandwag uitgerelk: 
terse Ieier wat sonder enige 

Twyfel Aan 
Egtheid 

So min word opregtheid in die 
parlement gegee of verwag dat 
toe genL Smuts verlede week na 
'n lang gerekte stryd waarin 
die Verenigde Party hom verset 
bet teen die klousule in die 
Suidwes-wetsontwerp wat voor
siening maak vir die uitsluiting 
van die gebied se geldelike aau
geleenthede, voorstel dat die 
Suidwes-lede in die Unie-parle
ment as volwaardige ~de toe
gela.at word, waarnemers nie 
seker ·was of genl. Smuts dit 
eerlik bedoel bet en of hy 'n 
set teen die regering beoog bet 
nie. 

So lui die verslag in Die 
Burger by voorbeeld as volg: 

,As die Sappe hul Iippe af
gelek hct vir die vooruitsig 
dat dr. Malan sou bly aan
dring op die voorbehoud, dan 
het hulle lelik gedwaal." 
Aangesien die betrokke voor-

behoud uiters ongerieflik is, sou 
dit natuurlik 'n handige skyf 
gewees het indien die regering 
gcnl. Smuts se voorstel verwerp 
hct, soos normaal weg moes 
gebeur het. 

Die opposisiepcrs berig dat 
genl. Smuts in 'n soort ,filoso
fiese" stemming die voorstel 
gedoen het, en dat dr. Malan 
en dr. Donges albei baie verras 
gelyk het. 

Volgens die Britse pers
menings is dit net Indie en 
moontlik Suid-Afrika wat op die 
konferensie ten gunste van 'n 
verandering sal wees - Ierland 
wat twee dae voor die kon
ferensie 'n republiek word, sal 
nie verteenwoordig word. nie. 
AI die ander, met insluiting van 
Pakistan en Ceylon sal, na ver
klaar word, onder dwang van 
omstandighede inwillig om Indie 
op 'n losser grondslag in te 
skakel, maar dan sonder dat dit 
hul eie konneksie met die kroon 
aantas. Die begrip van !n 
Britse statebond verbind deur 
'n gemeenskaplike Jojaliteit aan 
dieselefde kroon, moet bewa.ar 
bly, is die standpunt. 

KROON SE WAARDE 

Die wa.arde wat die Britse 
diplomasie beg a.an die kroon 
as saambindende faktor, is 
lankla.as so sterk beklemtoon as 
tans, en bewys opnuut weer die 
noodsaaklikheid van die repu
blikeinse stellinginname. Indien 
die kroon werklik van so min 
betekenis is dat Suid-Afrika so 
vry soos enige ander land is, 
soos gewoonlik gese word, dan 
sou die Britte nie soveel ont
steltenis geopenbaar bet oor die 
gevaar van die Britse Statebond 
nou dat Ierland en Indie die 
republikeinse weg opgaan nie. 

Dit is 'n punt wat dr. Malan 
in gedagte sal moet hou. Daar 
kan geen vryheid bestaan so
lank die simbool van 'n volk se 
soewereiniteit 'n ander land se 
staatshoof is nie. Dit bring 'n 

kroon-konneksies hulp aan 
In verband met die voorge- wyse 'n vrye republlek kan Brittanje of wie ook al verleen 

nome Rykskonferensie en die word. 
in belang van die Westerse besoek van die Eerste Minister Die Ossewabrandwar wil die 
groep, bet die Statebond onder vertroue uitspreek dat die 
Ieiding van Brittanje sy beteke- daarheen, wil die Ossewabrand-

Eerste Minister alles in sy ver· 
nis verloor. wag beklemtoon dat die uur moe sal doen om van hierdle 

Met. hierdie .feit sal die kon- J du~delik nader kom wanneer unieke geleentbeid in dier 
ferenste rekenmg moet hou. SUid-Afrika op konstitusicmele voege gebruik te maak. 

Russiese 
Krag 

In Amerikaanse vlootkringe word in toenemende mate 
vrees uitgespreek oor die sterk duikbootvloot wat Rusland 
besig is om op te bou en wat toegerus word met die 
modernste toerusting waaronder die Duitse uitvinding 

"Schnorkel" wat 'n duikboot 
in staat stel om sy masjiene 
te gebruik terwyl hy onder 
water is deurdat hi8rdie re
wolusionere toestel vars lug 
inlaat en vuil lug uitforseer. 
Deur hierdie "asemhaal-toe
stel" kan die duikboot weke 
onder die water bly sonder 
om na bo te kom. Die Ru~se 
het ook beslag gele op 'n 
ander- Duitse uitvinding. 
Deur waterstofperoksied aan 
die masjiene te "voer'' het die 
Duitsers 'n duikqoot gebou 
wat 30 myl per uur onder die 
water kon behaal - iets wat 
nie voorheen moontlik was 
nie. Hiervan besit die Russe, 
volgens inligting, reeds SO en 
sal teen aanstaande jaar 200 
per jaar vervaardig. 

Die Britse duikboot op die 
toto is ook toegerus met 'n 
"Schnorkel'' en het onlangs 
by wyse van proefneming 'n 
maand lank in die N oordpool 
onder die water gebly. Die 
Russiese duikbootvloot word 
vandag meer gevrees as enige 
ander wapen. 
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SPOORWEE VERKOOP 
NIE KOMMUNISTIESE 

BLAD MEER 

155 Duitse Fabrieke Word 
findelik · Gespaar 

Die Kommunistlese blad, The Guardian, mag voortaan 
nie meer deur spoorwegboekwinkels verkoop word nie asook 
deur winkels op spoorweg-eiendom nie, volgens 'n opdrag 
wat die Publisiteitsafdeling op gesag uitgereik het. 

Die optrede van die regering 
in hierdic verband word van 
alle kante verwelkom, maar 
daar word gevoel dat die rege
ring tot ~er drastiese stappe 
moet oorgaan om die propagan
da van die Kommuniste te kort
wiek. Verskeie briewe wat 
hierop aandring het die afge
lope tyd in die regeringspers 
verskyn. 

sal aleen sukses he indien dit 
lnpas by 'n skema van algehele 
oorlog teen die rooi gevaar. 

Die Westerse Geallieerdes in medewerking met Rnsland 
wat verblind deur haat net na die oorlog besluit het om 
haas aile Duitse noemenswaardige fabrieke af te breek 
sodat clie Duitsers 'n landbouvolk moet word, is tans, na 
vier jaar, besig om die dwaasheid van hul planne te besef 
omdat Duitsland wat as bolwerk teen Rusland moet dien 
ni~ sonder sy fabrieke weer op die been kan kom nie. 
Daarom is daar hierdie week op Amerikaanse aandrang 
besluit om die oorgrote meerderheid van die fabrieke wat 
nog nie afgebreek is nie, dog aangemerk is vir aftakeling, 
te behou. 

skepe mag bou as van 7,000 ton 
nie. Die Amerikaanse bevel
hebber daarenteen was bereid 
om Duitsland toe te laat om 
skepe van 10,000 en 32,000 ton 
te laat bou. 

Van die oorspronklike 858 
Duitse fabrieke in die westelike 
sektors wat aangemerk was vir 
aftakeling, is 540 in die Britse 

As die bedoeling van die rege
rlng met bogenoemde maatreiH 
is om die verspreiding van 
kommunistiese lektuur stop te 
sit, het hy nie daarin geslaag 
nie, soos blyk uit die felt dat 
talle klonkies, met die kommu
nistiese blad onder hul arm, by 
elke uitgang van die stasie in 
Kaapstad die publiek met die 
blad inwag terwyl hulle S}ie 
naam daarvan luid uitbasuin. 
Tlentalle ander dwaal ook in die 
etrate rond om die blad van die 
hand te sit. 

Die regering sal dus moet vas
;tel of hierdie blad kommunis
ties-ondermynend is, en indien 
wei sal stappe dienooreenkom
stig gedoen moet word. Maar dit 

Wetgewing Oor 
Apartheid 

Toe die Eerste Minister die 
afgelope week in die volksraad 
gevra is watter wetgewing oor 
apartheid hy vanjaar sal indien, 
het hy geantwoord dat daar in 
die troonrede in die algemeen 
me-lding gemaak is van apart
heidsmaatreels. Die verwysing 
na bevolkingsregistrasie staan 
in verband met apartheid. Voor
bereidende stappe is e,gter no
dig voordat daar wetgewing in
gedien kan word. Ander wet
gewing waarvan melding ge
maak is, is om gemengde huwe
like te verbied. Aankondigings 
sal later gedoem word. 

Dit wil dus voorkom of daar 
geen wetgewing hierdie jaar 
ingedien sal word ten opsigte 
van Naturelle- en Kleurling
verteenwoordi,ging nie. 

BESKERM! 

• 

155 van die Duitse fabrieke 
wat oorspronklik afgetakel 
moes word, sal nou nie afge
breek word nie, hoofsaaklik op 
aandrang van Paul Hoffman, 
administrateur van die Mar
shallplan, wat hoof was van 'n 
kommissie van ondersoek wie 
sc aanbevelings nou deur Brit-

FLUKSE OFFISIERE 
25 JAAR GETROUD 

'l.'aklle dwandeor clle Ullla. 

Ywerige k~mmandante D. 
J. C. Roos van Benoni en 
haar eggenoot het on
langs hul silwerbruilof 
g e v i e r. Kommandante 
Roos is een van die hard
werkendste vroue in die 
O.B. Deur haar persoon
like ywer stort sy jaarliks 
sowat UO in die organisa
siefonds van die Ossewa
brandwag. Haar trou 
teenoor die K.G. en die 
O.B. is Jcenmerkend van 
haar Jewenslange trou 
teenoor \Vyle gent. Hert-

zog. 

BEROEMD ~n WELBEKEND 
oor die 66 jaar vir 

BESTE W AARDE 

in 

KLAVIERE 
VLEUELKLAVIERE 

HUIS- EN KERKORRELS 

sowel as aile 

ander soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toebehore. 
GRAMMOFONE, Plate, ens. DRAADLOOSTOESTELLE 

BLAD- en BOEKMUSIEK in grootste verskeidenheid 

Spesiale Afdeling: 

WAPENS 
PATRONE, Jagbenodigdhede, VERKYKERS, Weerglase 

Sakmesse, Valle vir Ongedierte, Jagmesse, ens. 
• 

Nuwe afdeling vir 
YSKASTE • ELEKTRIESE STOWE • Elektriese Artikels 

R. MULLER CEiens.) BPK. 
Hoek van Kasteel- en Burgstraat - Posbus 133 - KAAPSTAD 

' 

tanje, Frankryk en Amerika 
aanvaar is. Die aantal wat nou 
nie afgebreek sal word nie is 
net 17 minder as die kommissie 
se aanbevelings. Meer as dit 
wou Engeland en Frankryk nie 
tocgee nie. 

Hierdie nuwe verwikkelinge 
beteken dat Duitsland se fa
brieke in staat sal wces om 
l,GOO,OOO ton meer staal per jaar 
te vervaardig maar die Duit
sers sal voorlopig nie meer as 
10,700,000 ton staal per jaar 
mag vervaardig nie. 

WOU NIE TOESTEl\1 

Brittanje en Frankryk was 
nie ten gunste van die plan nie, 
maar het later ingegee. Die 
meeste van die fabrieke wat nou 
nie afgebreek word nie, is in die PAUL HOFFl\IAN. 
Britse besettingsgebied. Waar-
nemers meen dat hierdie besluit gebied. Hiervan is 259 reeds 
'n neerlaag is vir die Britse be- afgebreek terwyl 192 besig is om 
leid. As ruil vir hierdie toege- afgebreek te word. Onder die 
wing het Brittanje egter verkry wat afgebreek is, was fabrieke 
dat die Duitsers nie groter wat huishorlosies maak. 

• 

MIN. HAVENGA KOM 
MET ,,N PLAN 

'n FinansiiHe korporasie wat geld wat leegle sal moet 
mobiliseer, is verlede week deur min. Havenga in die voor· 
uitsig gestel. Die besonderhede van die' plan is reeds aan 
handelsbanke, finansieringmaatskappye en bougenootskappe 
oorhandig. 

Die doe! is om 'n meer mo
biele en rekbare mark te ver
skaf viJ" korttermyn krediet 
vera! ten opsigte van die oor
tollige geld van finansierings
instellings. Dit wil ook 'n meer 
effektiewe samewerking in die 
ekonomiese landsbelange ver
kry. 

Indien daar genoegsame steun 
van die kant van die geldwese 
in Suid-Afrika is, sal die Minis
ter van Finansies nog vanjaar 
wctgewing indien om die kor
porasie te sti,g. 

BRITTE. BE.GIN 
LOT NOU DE.E.L 
ME.T DUITSERS 

Die Britse immigrante in Tan
ganjika wat Brittanje verlaat 
het om 'n nuwe tuiste in hierdie 
onbewerkte gebied te vind, is 
uiters ontevrede oor die hou
ding van die kommissie van die 
v:v.o. wat blanke immigrasie 
in die gebied wil beperk en ten 
gunste daarvan is dat die ge
bied aan die nie-blanke rasse 
oorgelaat word. 

Die Britse minister van 
kolonies sal eersdaags sy op
wagting in Tanganjika maak 
en die immigrante is van voor
neme om hom deeglik orlder 
hande te neem. 

Eers het Brittanje honderde 
blankes daar in die pad ge
steek met die verbanning van 
Duitsers na die oorlog, en nou 
weer beperk die V.V.O. blanke 
ontwikkeling daar ten opsigte 
van die Engelse. Engeland was 
naamlik dom genoeg om die ge
bied af te gee aan die V.V.O. se 
toesi,g. 

l\ULJOENE PONDE 

Daar is vandag miljoene 
ponde wat bruikloos M omdat 
dit vergader is vir die een of 
ander ontwikkelingsdoel, by 
voorbeeld van Vrystaatse myne. 
Omdat die geld enige dag nodig 
mag word, kan die maatskappye 
dit nie in staatseffekte bele nie. 
Die nuwe skema van mnr. 
Havenga beoog om hierdie geld 
op korttermyn te beH\. Die idee 
word totsover in wye kringe 
verwelkom. ,Dit was 'n uit
stekende ingewing, wie ook a! 
verantwoorde!ik daarvoor was", 
het 'n Randse finsier gese. Ook 
in die buiteland heers daar 
groot belangstelling vir mnr. 
Havenga se plan. 

Vrees Noodhulp 
Was Misbruik 

In amptelike Britse kringe 
bestaan daar bedenkings of die 
fl3,375,000 van die V.V.O. se Kin
dernoodhulpfonds, w a a r v an 
drie-vyfdes aan Iande agter die 
yst('rgordyn toegekeu is, wei be
hoorlik bestee word. Suid
Afrika het £500,000 tot hierdie 
fonds bygedra. 

Die bedenkings het ontstaan 
nadat aankondigings van agter 
die ys.tergordyn gedoen is dat 
die produksie van voedsel, melk 
en botter weer die vooroorlogse 
peil bereik het en dat dit aan
staande jaar nog vee! hoer sal 
wees. 

Brittanje se verteenwoordiger 
op die komitee het reeds aanbe
veel dat die hulp aan Pole, 
Roemenie, Bulgarye en Tsjeggo
Slowakye gestaak word. 
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Brief Aan My Par~yvriend : ,,BLUS JOU ,.... SIGARE.T!'' 

WEG Dl E OORSAAK ~n~~~~~~~v!t~v~ NEEM 
VAN 

Kunsgebit 
Sk.ape 

Vir 

Geagte Vriend, 
Verlede week was hier by my 

'n plaaslikc Icier van die 
H.N.P. op 'n naburige dorp. Hy 
het met my 'n gesprek gchad 
oor die O.B. se houding in die 
afgclope vcrklesing en omdat 
ek aannecm dat sy gedagtegang 
ook by jou en ander partyled( 
ae.nwesig kan wees, wil ek sy 
stellings en my verweer taam
lik brcedvoerig behandel. Hy 
het naamlik aan my gese dat 
wat sy dorp betref, hulle die 
O.B.-lede nou ,in gelyke munt" 
gaan terugbctaal. Hulle gaan 
voortnan vir gcen O.B.-lid in 'n 
plaaslike komitce of raad stem 
nie. Die enig~>te uitsondering 
is die kerkrruuL 

Ek wil nie nou aan jou skryf 
wat ek gese en wat by gese bet 
nie. Ek sal eerdcr probeer om 
sy standpunt in kort weer tc 
gee en dan ann le toon hoc 
hicrdie houding 'n verdere ver
breking van ons volksecnhcid 
gaan veroorsaak ~>ondu dat dit 
die oorsaak van die moeilikheid 
uit die weg ruim - die enigste 
ding wat 'n oplossing kan bring. 

Sy standpunt was dat die 
' O.B.'s in sy kicsafdeling met 
enkelc uitsondering of buite 
stemming gebly bet of hul stem
briefies verknoei bet. Dnt bulle 
dit gedoen bet omdat die 
JI.N.P.-leiding hul mede-lede as 
kandidnte van die Afrikaner
pt'rty geweier bet, maak by hom 
nie saak nie, aange&it'n by nie 
kan sien waarom 'n Dlltn nan ;.r 
strJd om 'n setel wil deelne-em 
tt'rwyl by self nie .,aan setels 
glo nit'". 

KERN VAN T\\'IS 

Jy sal merk dat ons bier met 
die kern van die helc moeilik
heid te doen bet. Dit was die 
enigste redc waarom die O.B.'s 
buite stemming gebly het, maar 
hul protes slaan by sommige 
van jou vriende nie in nie om
dat bulle meen dat die O.B.'s 
inkonsekwent gehandel bet om 
,in setels belang te stel." My 
antwoord op hierdie valse stel
ling Is dat indien dit waar is dat 
O.B.-lede ,nle glo aa.n setels 
nie", waarom word dan '\·an 
bulle verwag om wei as stem
' 'ee te gaan deelneem aan 'n 
ding waaraan bulle ,nie glo 
niE-.'' As ek nie as KANDI
DAAT mag deelneem nie weens 
my gebr~>k nan geloof, waarom 
word jy dan vir my kwaad as 
ek ook weier om as KIESER 
deel te necm nadat en omdat 
jy my belet het om as kandidaat 
deel te neem? U die inkon
sel.·wensie dun nie aan jou kant 
nie? 

Nuwe Mil itere 
Eenheid Vir Seuns 

'n Nuwe opleidingseenheid ' 'ir 
die Verdediging~;mag wat be
kend sal wees as <lie ~lilitere 
Oimnasium sal in die lewe ge
roep word. 

Dit sal 'n vrywillige ccnjarige 
kursus wees wat scuns kan 
volg onmiddellik nadat hul die 
skool verlaat het. Dit het in 
die eerste plek ten doc! om elke 
burger vir landsverdediging te 
bekwaam en om seuns toe te 
rus vir die lewe. Die opleiding 
sal op 1 Februarie 1950 begin. 

Die seuns sal vir die eerste 
vier maande hul opleiding op 
Potehefstroom ontvang. Daar
na sal bulle volgens bckwaam
heid in groepe ingedecl word 
vir opleiding in alle vertakkinge 
van verdediging op versklllende 
plekke. Eike seun sal na vol
tooling van die kursus 'n diplo
ma ontvang. 

BROEDERTWIS 
As jy vir my !tan sli waarom 

ek as kieser verplig word om 
dee! te neem aan 'n ding waar
m ek belet word om as kandi
Jaat dee! te neem omdat ek ,nie 
:iaaraan glo nie", is ek bereid 
.>m nooit weer my mond oor 
tlicrdie saak oop te maak nie. 

WAS TOE L'\T ORDE 

In 'n poging om ann te toon 
;lat dit inderdaad nie inkonse
ttwent van 'n O.B. is om deel te 
teem aan die parlementere stel
Jcl betsy as kieser of kandidaat 
.1ie, het ek jou vriend verwYS 
.1a sy partyieiding se houding 
• n 1941. Ek bet hom gevra 
.marom dr. 1\lalan en &y I<'ede
rule Raad in 1941 nog in <lie 
.>urlement bly sit bet nadat 
.tulle in hul ,Toekomsbeleid" 
.1itdruklik verklaar bet dat 
.tulle die parlementere stel!oel 
wil '\·ervung deur 'n ,Boerestt'l
~el" ,'\\at hemelsbreed van die 
.3ritse parlementere stelsel ,·er
,kil.'' Ek dink ek hoef nie hier
.)Or vee! verder uit te wei nie, 
.vant niemand bet dit destyds 
as inkonsckwent beskou dat 
.nense in die pa.rlement sit ter
.vyl bulle 'n beter stelsel voor 
:>e gehad bet nie, net soos nie
nand inkonsekwent handel nie 
wat 'n nuwe huis begeer, maar 
.ntussen darem nog die ou huis 
.)ewoon en dit nog soggends aan 
jie kant maak al waai die stof 
;edurig deur die barste. 

GEEN TWIS MEER 

Gee aan die O.B.-Iid maaJ 
dieselfde reg a!il wat die 
H .N.P. in 19U gehad bet toe 
by sy ,Toekom'lbeleid" aan
,·aar bet, en duur is niks Yer
der meer om oor te twis nie. 
Dan bet om; et'n!l~esindheid 

en samewerking. 

Maar in plaas van nou die 
lOrsaak van die kwaad te ver
.vyder kom si! jou vrlend aan 
ny dat hulle nou nie net O{: 

>arlementere en provinsiale ge
>ied gaan diskrimineer teen 
) B.-lede nie, maar op aile ge
>iede soos skooikomltees, direk
; ies van maatskappye, munisi
.>aliteite ens. 

l\faar my vrieml, kan jy Rien 
.nuu dit alles heenloop? Kan 
iY sien hoe een sonde 'n reeks 
Ln(lt'r gaan baar? Die stryd wat 
miwer op politieke gebied ge
.vot>d bet oor een beltOndere 
mnt, word nou ,·ersprei soos 'n 
,ra~obrand oor die hele vlaktt' 
:an ons volkslewe. As ons 'n 
Jtadsraadslid wil kies, as ons 'n 
;kooikommissielid wil kics, as 
ms 'n direksielid vir ons maat
,kappy wil kies, dan sal ons 
toortaan nie meer kyk of daar
lie man bckwaam is vir sy pos 
1ic, maar ons sal kyk o! by 'n 

().B. is en as hy een is, dan 
.vaa.i by, bekwaamheid ofte nie. 
-;::n my vriend, weet jy hoeveel 
').B.'s in plaaslike en beroeps
rade sit waar selfs Engeisspre
'wndes bulle plaas terwille van 
'ml bekwaamheid? Natuurllk 
:s bulle nie die enigste bekwa
mes nie, maar <lie feit dat bale 
van bulle vandag nog voorsit
ters en ondt'n·oorsitters is ''an 
by voorbeeld landbou-unies, be
heerra.de, ens. ten spyte van die 
,·ervolging te-en al wat O.B. is, 
dui darem seker op 'n mate van 
bekwaamheid wat nouliks in die 
besondere kringe met vrug ver
vang kan word, antlers sou 
hulle al lankal vervafg gewees 
het. 

,TERUOBETAL~G" 

En die rede vir hierdie nuwe 
dlskriminasie? ,Om hulle in 
hul eie munt terug te betaal", 

so bet jou vriend aan my gesi!. 
Verstaan goed, ,terug te be
taal". Asof bulle nle reeds 
klaar vooruitbetaal was toe 
bulle as kandidate geweier is 
nie! Ek gee 'n man eers 'n 
klaJ?, en as by my dan terug
klap, ,betaal ek hom terug in 
sy eie munt" dcur hom nog 'n 
reeks klappe tc gee net waar ek 
hom kry in die skoolraad, in 
die stadsraad o! in die direksie, 
oral ,betaal ek hom terug in eie 
munt" vir die brutaliteit om my 
te klap omdat ek hom geklap 
bet! 

Nee, my vriend, jou vriend en 
die ander wat so bekommerd is 
oor volkseenheid dat hulle net 
een party wil laat !ewe in 'n 
stelsei wat uitdruklik voorsie
ning maak vir minstcns twee -
'n rcgerende en opponerende 
party - sal moet nadink o! dit 
nie beter is om die oorsake van 
twis wat boonop nog op valse. 
veronderstellings berus, uit die 
weg te ruim nie as om die 
broedertwis nog steeds in wyer 
kringe te versprei nie. As dit 
die gees is wat algt'met'n ge
open~aar gaan word, dan moet 
jy my nie kwalik neem a<, t'k 
vir jou se dat ek gt>t'n waardE" 
met'r heg aan julle et>nht'itls
krt>te n it'. As mens ~oommt>r uit 
Ius om iemand ,in eie munt 
lerug te betaal" nadat hy hom 
geerg bet vir jou klat,pe, 'n 
brot>dertwis na aile terreine 
gaan tleurvoer bebalwe jou 
J(erk, dan kan volkseenbei<l by 
jou nie tt' swaar weeg nit'. 

Ht't jy al ooit daaraan gedink 
ht dit' O.B. dit so erru.tilt' be
lo~>l mt't t't'nht'id dut sy lede vir 
'ewt> jnur lank gaan stem bet 
vir H.N.P.-kandidate, nie net op 
llgemen(' volksterreine nie, 
mrutr !>elfs op daar<lie party
·>olitieke tt>rrein waar julie bulle 
geen staanplek gun nie! Julle 
wou nie vir bulle dihir stem nie, 
netsoos julie nou van plan 'is 
:>m ook nie vir hulle op ander 
terreine te stem nie, en nog
tans bet bulle , ·ir julie daar bly 
>tern, sewe jMr lank, terwille 
van volkst'enhE"id, ja tot so 'n 
mate dat ' n groot aantal selfs 
n die llfJrelope 'erkiesing nog 
.veer ,terwille van volkseen
lteid" gaan !iltl'm ht"t vir jui kan
lidate nudat built' tot die oor
tuiging gekom ht't dat .reen toe-
1C\\ing ooit meE"r versoening 
'mn brinK nit> e n die meerder
!leid van bul kamera<le as 'n 
'aaste wanhoopspoglng buite 
;temming gebly bet in die hoop 
lat dit <lit> gt'wete of rede 
miskien wukkcr kon skud. 

By sulke menst' I!Ot>k 'n mens 
'>pregte bekommt'rnis oor volks
eenheid. 

,STE:\1 NIE" 

Maar nou wil ek jou net vra: 
l)et jy miskien gelces van 'n 
opdrag in Johannesburg-Noord 
om buite stemming te bly in die 
tussenverkiesing daar verlede 
week? 

,Van die ellendigc O.B.'s kan 
mens soiets natuurlik aityd ver
wag," sal jy seker antwoord as 
jy daardie opdrag nie self gelees 
het nie. ,Hulle ' belet mos al
tyd hui mense om hui geboorte
reg, die reg om te stem, uit te 
ocfen." 

Nee, my vriend, die berig in 
Die Burger van 29 Maart het 
aangekondig ,dat die Nasionale 
Party nie sy weg oopsien om 
enige hulp of ondersteuning van 
watter nard ook al ann mnr. 
LOtter te lewer nie.'' Mnr. 
Lotter se beleid was ,apartheid 
is die enlgste oplossing". Hy 
het teen die Sap gestaan. 

l'lkuwings uitstuur om te ver
hocd dat daar ongelukke in 
fabrieke plaasvind, is 110 pall in 
New York gedemonstreer. 

Wanneer 'n werker die vellig
heidsregulasies ten opslgte van 
die masjien waarmee hy werk 
oortree, sal die masjien onmid
delllk 'n waarskuwing oor 'n 
luid!lpreker uitbasuin. As hy 'n 
sigaret opsteek waar nie ge
rook mag word nie, sal die hitte 
dnarvan die masjien onmlddel
lik aanskakel en sal 'n bevel: 
,.Maak dood daardie sigaret!" 
deur die lugruim weerklink. 

Indlen een van die werkers sy 
masjien aanskaket en begin 
werk sonder om die veiligheids
klep aan te skakel, sal die 
masjien ultskree: ,Skakei He
wer daardie veiligheil:lsklep 
aan terwyl jy nog 'n hand bet 
om dit te doen!" 

lRANS-
VERsfKE 
•n Er onafb&nkllke Sold-A frlkaanllf> 

ondern~mlnr wat dHlrundlge ver
sekertnredlen• aanbled - l~eu-

Uinranlle ultrnloJt. ' 

Kunsgeblt vir skape i.a een 
van die nuwe ontwikkellngs as 
gevolg van navorsing wat ge
ruime tyd in Amerika gedoen 
word met die oog op die ver
len,ging van die lee!tyd van 
skape luldens 'n artlkel In Die 
Wolboer. 

Dr. B. M. Sinn, van Fairplay, 
Colorado, bet 'n stel kuna
tande vervaardig wat oor die 
skaap se natuurlike .tande ge
trek kan word om bulle te be
skcrm, sodat so 'n skaap mak
lik van 10 tot 12 jaar kan !ewe. 
Dit voorkom slytasie deur die 
aanraking van die natuurlike 
tande met die grond. 

So 'n kunsgebit sal ongeveer 
51- per skaap kos . 
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0.8. ,,VAL AAN ''! 
In ons leserskolomme het van tyd tot tyd briewe 

verskyn ook van nie-O.B.-lede waarin die Ossewabrandwag 
en ons blad verwyt word dat hy die H.N.P. aanval. In 
privaat gesprekke boor mens hierdie aanklag dikwels, en 
dit word soms selfs deur goeie O.B.-lede geglo wat dan 
bang is dat die O.B. te ,aanvallend" optree. Dit is dus 
nodig dat ons 'n keer aandag gee aan bierdie beskuldiging. 
Gewoonlik word da~raan toegevoeg dat die H.N.P.-pers geen 
aanvalle meer op die O.B. doen nie, en daar dus geen rede 
van ons kant bestaan om ,terug te slaan" nie. 

Wat is nou die feite? Die feit is dat daar in 1941 'n 
stryd van H.N.P.-kant losgelaat is teen die Ossewabrandwag 
toe beroepe op mense gedoen is om die O.B. te bedank, en 
sulke beroepe gepaard gegaan bet met skinderstories teen 
die O.B.-leier . Dit spreek vanself dat die Ossewabrandwag, 
indien by die wil tot voortbestaan gehad het, geroepe was 
om homself te verdedig en die beskuldigings teen hom te 
weerle. Hierdie oproepe en verdagmakings is tot op hierdie 
dag nog nooit berroep nie. Inteendeel, daar is baie meer 
toegevoeg, en tot selfs op hierdie oomblik is daar 'n staande 
oproep tot bedanking nit die O.B. in die vorm van kongres
beslnite, naamlik dat 'n O.B.-lid baie welkom binne die 
H.N.P. is, indien by maar net sy Bmveging in die steek 
laat en sy ideale afsweer. Dit is 'n oproep tot ontrou aan 
en opbreking van die Ossewabrandwag wat elke keer met 
die grootste nadruk herhaal word wanneer 'n O.B.-lid wat 
ook lid van die Afrikanerparty is, se kandidatuur geveto 
word. ,Sweer net die O.B. af, en jy is welkom om as 
kandidaat van die Afrikanerparty te staan," is die luide 
ultnodlging wat hierdie veto spel. 

LANKAL OPGEHOU 

Van O.B.-kant is geruime tyd gelede al besluit om die 
verlede te vergeet en die stryd te staak. Hierdie beslnit is 
in bale nitdruklike taal van tyd tot tyd herhaal. In beson
der verwys ons na dr. Van Rensburg se Paarlse toespraak 
ln November 1947 - vyf maande voor die algemene ver· 
klesing. In daardie toespraak bet die Kommandant-generaal 
verklaar dat wat die O.B. betref, by die H.N.P. nie meer as 
vyand beskou nie, maar as bondgenoot deur middel van 
die Afrlkanerparty, omdat O.B.-lede non geleentheid bet 
om op partypolitieke' gebied binne die A.P. hul deel by 
te dra. 

Geen·enkele woord van verwyt sou van O.B.-kant verder 
verneem gewees het nie indien die H.N.P.-leiding sy vyand
skap teen die O.B. maar net gehandhaaf het soos tot op 
daardie datum. Ons bet berus in die feit dat ons van die 
H.N.P. uitgesluit is - 'n ma"Mrei:H wat met uitsondering 
van een provinsie nie van toepassing is op J ode nie. Ons 
bet ook berus in die feit dat die H.N.P.-pers ons beweging 
tot so 'n mate boikot dat op daardie tydstip nie net toe
sprake van O.B.-leiers geweier is nie - 'n maatreel wat 
nie eens op die Kommuniste toegepas word nie - maar dat 
selfs betaalde advertensies konsekwent van die hand gewys 
is. Die O.B. was bereid om hierdie bonding met 'n broeder
like skouerophaling te vergeet en sy deel tot die stryd by te 
dra binne die A.P. So sou daar dan wei vrede en eendra.g 
geheers bet in die geledere van ons volk. 

VYANDSKAP UITGEBREI 

Maar sonder om die O.B. in sy pers ,aan te val" bet die 
. H.N.P.-leiding hierdie vredesvoorwaarde verwerp toe hy stil

weg aan die A.P. laat weet dat by geen steun kan verleen 
aan O.B.-led~ wat as kandidate vir die party staan nie, en 
daarmee sy vyandskap nie meer gehandhaaf bet nle, maar 
uitgebrei bet na 'n nuwe terrein. 

Geen ,aanvalle" nie? Moet 'n mens nou juis 'n 
oorlogslied by jou mokerslae aanhef voordat dit as ,aan
valle" bestempel kan word? Is 'n kragtige hou met die vuis 
sonder 'n rumoer nie net so gevaarlik en pynlik as wanneer 
dit gepaard gaan met 'n lawaai nie ? • 

En as die O.B. kla oor hierdie mokersla.e teen hom -
hierdie uitsluiting van sy lede uit die volkslewe en volk
stryd, bierdie opbreking van sy Beweging met 'n ' staande 
beroep tot bedanking - dan word met die vinger na hom 
gewys met die woorde: ,Kyk hoe val hy aan!" Dan word 
gese die O.B. kom nou op die partypolitieke terrein waar 
by die H.N.P. aanval! 

Maar laat ons 'n bietjie prakties nadink oor hierdie 
beskuldiging. Veronderstel dat een of ander regering skie
lik aankondig dat by voortaan geen student van die Univer
siteit Stellenbosch in staatsbetrekkings sal aanstel nie. Sal 
die betrokke universiteitsowerheid stilbly of sal hy reageer 
tot beskerming van sy studente? En as by protesteer teen 
so 'n regeringsb.ouding, begeef by hom dan op die ,party
politieke terreln '?" 

WAAROM NET DIE O.B.? 

Veronderstel 'n nog boser regering sou aankondig dat 
by geen lidmaat van die N.G. Kerk in staatsbetrekkings sal 

<vervolg tn volgende kolom) 

De Gaulle Het Te Kampe 
Met Skindertonge 

Losbandige Franse 
En 

Gees 
As mens moet oordeel na die uitslae van die Franse departementele 

verkiesing waarvan die resultate m et groot spanning in nie-Kommunistiese 
Iande afgewag is, wil dit voorkom asof die Kommuniste hesig is om grond 
in Frankryk te verloor. Voorbeen b et bulle 167 verteenwoordigers gebad; 
tans heskik bulle 09r 'n skrale 37 setels. Die neerlaag van die Ko'm· 
muniste word veral toegeskryf aan die feit dat die Gaulliste en die ,derde 
mag"-kiesers teen bulle saamgespan bet by die tweede verkiesing. 

Hoewel De Gaulle 'n tyd 
gelede op 'n golf gery het en 
die jongste uitslae vir sy onder
steuners 'n stukrag sal wees, 
het sy groep nie bereik wat 
daar van hulle verwag is nie. 
Hulle kon tot dusver nie die 
openbare mening so belnvloed 
dat dit ryp was vir die druk 
wat De Gaulle op die regering 
uitoefen om 'n algemene ver
kiesing uit te skryf nie. 

Daar word gemeen dat De 
Gaulle nie aan bewind sal kom 
tensy die vrees vir die kommu
nisme en oorlog die Franse 
beetpak nie. Sodra hierdie 
vrees afneem, mag dit nood
lottig wees vir De Gaulle. Die 
rede daarvoor is dat daar nie 
baie volmondige ondersteuners 
van De Gaulle is nie, hoewel 
daar miljoene anti-kommuniste 
is. 

SKINDERVELDTOG 

De Gaulle se vyande voer 
tans teen hom 'n skinderveld
tog. Onder meer word hy 
beskuldlg van wreedaardigheid 
gedurende die oorlog. Daarby 
sou hy ook Nazi-metodes aan
gewend het vir sy eie politieke 
voordeel. 'n Waarnemer ver
klaar dat, waar of onwaar, baie 
van die Franse · hierdie stories 
glo. Voorts word gese dat hoe
wei hy anti-kommunisties is, hy 
onbetroubaar is ten opsigte van 
die Russiese vraagstuk. Van sy 
Iuitenante sou gese het dat as 
De Gaulle aan bewind kom en 
hy voel ontevrede met die steun 
van die kant van die Amerika
ners en die Britte, hy hom na 
die Ooste· sal wend, so lui 'n 
ander storie. Hy sou ook geen 
staatsman wees nie en daarby 

(vervolg van vorige kolom) 

aanstel nie. Sal die betrokke Laat ons dit duidelik stel. 
Kerk hom non op ,party- Die Ossewabrandwag het 'n 
politieke terrein" begeef as diepe begeerte om in vrede 
by protesteer teen hierdie met aile Afrikaners en or
diskriminasie teen sy lid· ganisasies te !ewe - dit is 
mate? Niemand sal dit durf trouens die wese van ons 
beweer nie, maar waarom organisasie. Maar by kan 
dan die O.B. verwyt as by aileen in vrede lewe indien 
protesteer teen die onreg hy die reg gegun word om sy 
wat sy lede aangedoen word? gewete en sy oortuigbtg t~ 

Die enigste antwoord wat behou. ~lense bet al brand
gewoonlik gegee word is dat stapels toe gegaan tenville 
die O.B. mos in elk geval nie van hierdie beginsel; hoe 
belangstel in die partypoli- kan verloening van oortni
tiek nie, en dat sy lede inkon- ging in aile erns dan 'n voor· 
sekwent handel deur ook waarde gemaak word vir 
aktief op daardie gebied te samewerking? 
wil beweeg. Maar niemand Van O.B.-kant is ons 
bet in 1941 gese dat die bereid om die verlede te ver
O.B. inkonsekwent handel toe geet - selfs ook die staandc 
bulle by hul tiendnisende aa.n uitsluiting van O.B.-lede uit 
die H.N.P. behoort en daar die H.N.P. - mits laas
bul plig as burgers gedoen genoemde bereid is om ons 
bet nie. En waarom sou bestaansreg binne die A.P. te 
iemand? Het 'n man nie die aanvaar. 
reg om in sy ou bois te bly Vir daardie reg sal ons bly 
en te werk onderwyl by ywer, w•nt dit is 'n wesenlike 
reelings tref om 'n beter reg wat selfs geen brand
bois te bou nie? Ook die stapel nog ooit van 'n mens 
H.N.P. het in 1941 'n beter kon beroof bet nie. 
huis begeer toe die Federale En as iemand nog hierdie 
Raad die parlementere stel- protes as 'n ,aanval" wil 
sel wou ,wegveeg" en ver- beskou, moet hy dit gerus 
vang deur 'n Boerestelsel, maar doen, moet hy maar die 
maar die party bet nie opge- gebrul van die bees onder die 
bon om binne die ou stelsel te brandyster as 'n aanval 
'fungeer nie. Waarom moet beskou. 

het sy ondersteuners in die 
stadsraad van Parys, wat die 
meerderheid in die raad hou, 
nog niks opbouends gedoen of 
hervormings teweeggebring nie. 

Die Franse wil nie die Kom
muniste he nie maar hulle is 
blykbaar ook nie bereid om De 
Gaulle te aanvaar nie. Die 
Franse wil 'n radikale regering 
he wat die volk sal toelaat om 
te maak soos hulle wil en om 
wette en regulasies vryelik te 
oortree, skryf 'n gesaghebbende 
waarnemer. Van hierdie gevoel 
maak die Radikale Party 
gebruik omdat hy weet dat die 
Franse graag beskou wil word 
as ,radikales". 

Die Kommuniste se moraal 
was die afgelope tyd maar 'n 
bietjie laag. Indien hul getalle 
vermeerder het, dan is dit te 
danke aan die feit dat die 
Sosialiste aan ontbind is en 
hulle lede 'n tuiste by die Kom
muniste kry. 

STAKINGS 

Laasgenoemde sal hulle nie 
Jaat afskrik deur hul jongste 
terugslae nie. Hulle weet dat 
bulle in bebeer van baie vak
bondo is en dat bulle krag 
bierin 1('. Dit sal waarskynlik 
slogs tot aansporing dien om 
Frankryk, wat besig is om uit 
die kloue van die Rooies te glip, 
ver<ler te verlam deur stakings. 
Was dit nie vir die Kommu
niste se vertragingstaktiek nie, 
sou Frankryk teen hierdie tyd 
waarskynlik bale verder op die 
pad van herstel· gewees het as 
wat dit tans die geval is. 

(vervolg van bl. 5, kol. 5) 
Kleurlingstem van die Blanke 
kieserslyste is nie. 

Dus hou die tlestuur hulle 
daarvan oortuig, dat u geheel
en-al gekant is teen die Kleur
beleid van die H.N.P., en dat u 
in die toekoms baie meer tuis 
sal voel in die geledere van die 
opposisie. 

Ons glo dat ons in die toe
koms net so goed sonder u stem 
sal klaarkom, as op 9 1\-fuart 
19<19. 

Die uwe, 
Sekretaresse. 

die O.B. dan? Miskien om- ·~~~~=:;::;::;;;;~==::=::==::=:::::;====:J::=::;=:::::;;~~~m 
dat hy agt jaar later nog bly nl 
glo aan wat by destyds binne 
die Eenheidskomitee aanvaar 
het? l\laar is konsekwent
heid dan nie eerder lets om 
aan te prys nie? Of is die 
O.B.-ideale nie meer van 
praktiese betekenis nie? ' 
l\laar hoe kan dit nie meer 
van waarde wees nie as elke 
partyleier met elke sitting 
van die parlement 'n vrugte
lose beroep op die teenstan
der doen om ,groot vraag
stukke uit te lig nit die 
partypolitieke arena?" 

Is die grootste vraag· 
stuk van die dag dan nie 
juis die vraagstuk om 
dringende vraagstukke nit 
die partypolitiek te lig 
sodat dit oplosbaar gemaak 
kan word nie? En dit wil 
jnis die O.B. 
Waarom moet by dan vir 

daardie oogmerk onthalwe 
melaats verklaar word, moet 
sy lede terwille van daardie 
oortuiging gestraf en afge
skop word van die volks
akker? 

ALMAL GAAN KOM - U OOK 
na die BOEREJEUG se GROOT KOIU
PETISIE..DA.G, wat gebou sal word in die 

BOEREJEUG-LAERTREK te 

LOEVENSTEIN, BELLVILLE 
U MYL UIT BELLVILLE 

(Padkaarte gratis op aanvraag by die Reelings
Komitee, Posbus 3471, KAAPSTAD) 

• 
Program begin om 3-uur nm. op 

SA.TERDA.G, 16 APRIL 
PA-RADES e GROEPSANG e VLAGHYSING 

SPEERPUNT EN ANDER 

• 
Gesellige J7 erkeer vanaf 5-uur 

* SPREKER DIE AAND * 
GENERAAL MAX Sl\'IUTS 

GROOT KAMPVUUR 

n rn. 
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ONS WIL SAAMTREK 
IN VOLKSWA 

Mnr. J. Ras, Riversdal, skryf: jou hand in eie boesem en as 
Blykbaar as bewys van u jy daardie hand uittrek kyk of 

regverdigheid om die ander jy dit nog ken. Die O.B. was 
kant ook sy se te laat se, publi- deur die vuur, het geneeshere 
seer u soms briewe wat darem nie nodig nje, nog minder poli
dle grootste onsin en onwaar- tieke kwaksalwers. Of sit daar 
hede in verband met die O.B. diep agter in jou harspan ook 
bevat. Bi-iewe wat die party- maar die vurige begeerte om 
pers, as dit teen hul party gerig ,partyskappe" tot niet te maak 
was, nooit die lig sal laat sien en op daa~die manier jou volkie 
nie, selfs nie eers as dit net ter te red? Jy wil miskien die 
verdeging van die O.B. is nie. wapen wat die Empire jou in 
Skimpe, sinspelings, gevolg- die hand gestop het andersom 
trekkings soos, ,dit kom daarop gebruik en wil nie, of kan nie, 
neer," ,vol.gens O.B.-propagan- 'n perd ~ 'n perd noem nie. 'n 
da", ,dan is dit presies wat die Ossewabrandwag kan weer nie 
O.B. voorstaan", en ,volgens anders nie. Maar se maar as jy 
O.B.-propaganda dan moet Kaf- die wa uit die modder wil help. 
fer, Moor, Indiaan, Godloenaars, Stembus, omnibus, blunderbus, 
Mohammedaan, Kommunis te- enige bus. Ons wil en sal 
same een volkseenheid uit- saamtrek, maar dan BEDOEL 
maak." Sal ons ,Partyskap"- ons SAAMTREK en nie in die 
broers ons nie liewer vertel hoe- tuig skoppe uitdeel nie. 
vee! van bogemrude ,menere" 
heeltemal tuis is in hul soge-

IS SULKE DINGE 
CHltiSTELIK? 

noemde ,demokratiese Party
stelsel" nie. Hoe die geleent
hede daar vir hulle gestel js en 
geskep word om bevordering 
van seepkissieredenaar tot 
,M.P." en ,K.C." 

Dan word sellfs tekse uit die Mev. R. D. \Volfaardt, Heilbron, 
Bybel uit verband geruk om skryf: 
,partyskappe" te regverdig. Vergun my asb. 'n plekkie in 
Neem nou 1 Kor. 11: 19, wat u blad, om net in my nederige 
skynbaar moet dien as die ge- swakheid, die persone wat so 
liefkoosde teks vir party- graag die Brandwagte en dr. 
politick. Dit is al meer male Hans van Roosburg aanval ook 
aangehaal. Niks word gerep te antwoord. Die vraag is: Is 
dat Paulus, in dieselfde hoof- dit Christelik om gedurig valse 
stuk, ,die samekoms nie kan propaganda te maak agter per
prys ten goede nie maar too sone aan wat net daarop uit is 
kwade'f, ,dat daar skeuring on- :>m hul groot Afrikanerskap te 
der julie is", ,en die een het toon, as of hulle die enigste 
honger en die ander is dronk." ;oeie mense in hierdie !ewe is, 
Soos ek Paulus verstaan is dit >Onder vir uself te dink? Ons 
juis die sonde van party~kappe vyand, die Brits-Joodse Impe
wat die ander sondes veroor- rialiste, het nog elke keer daar
saak. Die Bybel is vol van in geslaag om deur hul party
waarskuwings teen partydig- stels€11 'n skeuring te bring tus
hoid, skeurin.g, vyandskap, twis, .sen nasionaliste. As ek se 
jaloersheid, naywer, tweedrag, nasionaliste, dan bedoel ek nie 
en partyskap. Ja, ,Party- net wat aan die H.N.P. behoort 
skap". Laat ons vriende wat nie, 'n mens kan 'n beter na
die Bybel so graag aanhaal ook sionalis wees buite die party
nou maar, onder baie ander stelsel. Presidente Paul Kruger 
tekse, Gal. 5 vers 19--21 lees, en M. T. Steyn het geen Britse 
nie om daaruit politieke munt partystelsel nodig gehad om 
te probeer slaan nie, maar om- nasionale leiers te wees nie. 
dat Paulus ons daarteen ernstig Ons Boerevolkie is te min; ons 
waarsku en dit gelykstel selfs pet met baie kleure en geure, en 
met afgodery en moord. ons gebore vyand ,die Britse 

En wat is dit anders? Hoe- Imperialiste" te doen. Ons moet 
vee! grafte le daar nie hier in bymekaar staan, en nie altyd 
Suid-Afrika en oor die hele twis sock nie. Die kruisie word 
wereld om hierdie partypolitieke so smalend die O.B. voor die 
bewind in volke se kele af te kop gegooi, asof die O.B.'s so 
dwing nie? Hoeveel tronke, onkundig is en nie weet dat 
vanaf Siberie tot aan die Kaap, ons onder 'n party-diktatuur 
was en is nie nog gevul met staan, wat die naam van demo
slagoffers van partypolitiek - krasie dra nie. Dit moet nie 'n 
want dit maak nie saak of dit party-kruisie wees nie1 maar 'n 
die een-party-politiek of dit die Volks-kruisie, soos in die Repu
meer-party-politiek is nie, die bliekeinse dae, en soos vir ons 
Kommunistiese of die soge- kerkrade gestem word; daar is 
noemde demokratiese. Hulle geen Nat of Sap nie, en as hul 
eis hulle slagoffers. Mammon- daar uitkom na die stemming, 
Imperialisme - oorlog - Gods- is daar nie 'n gekyf oor die of 
dienssmousery - partypolitiek daardie een wat sy man nie in
en alles wat Paulus in Gal. 5: gestem gekry het, eiil mekaar 
19- 21 met ,partyskap" vereen- oor afguns uitskel vir verraaiers 
selwig. nie. Ons moet as Boerevolk nie 

My ,Party-broer", is dit nie so onverdraagsaam en haat
alles bondgenote C'11 die vrugte I draend wees teenoor mekaar 
van ,partyskappe" nie? Steck nie, en ons dan nog op Christen-

ADDERLEYSTRAAT 134 

Het nou so pas 

sy groot ver skei

denheid winter

stowwe uitgepak, 

en nooi sy onder

steuners vriende

lik uit om dit te 

kom besigtig. 

KAAPSTAD 

ISoos Ons Lesers l 
Dit Sien . 

skap en Bybel beroep; ons moet 
ons Christenskap uitlewe. 

Mnr. G. J. Burger van Beau
fort-Wes skryf o.a. 'met verwy
sing na Matth. 6: 24: ,Julie kan 
nie God en Mammon dien nie." 
Nee vriend, die Ossewabrand
wag, dien God en ons volk; 
Mammon (geld) is by die O.B.'s 
niks; dink net aan al die dui
sende ponde wat deur die O.B. 
gebring is vir die noodhulp
fons ens. Die leiers kry skrale 
vergoeding vir wat hul doen. 

Mnr. Burger se goedpraat van 
partyskappe uit 1 Kor. 11: 19 
hou nie stand as hy verder lees 
nie. Titus 3: 9-11, se: ,,Vermy 
dwase s\rydvrae, en geslag
re.gisters en twis en stryery oor 
die wet, want dit is nutteloos 
en dwaas. Aan 'n man wat 
partyskap verwek, moet jy jou 
ontrek, na die eerste en tweede 
vermaning, wetende dat so 
iemand op 'n verkeerde pad is.'' 
Ex. 20: 16 s~ jy mag geen valse 
getuienis teen jou naaste spreek 
nie. As 'n mens nie dinge kan 
bewys wat jy van ander se nie, 
moet jy nie agter leuenaars 
aan praat net vir propaganda 
nie. 1 Joh. 4: 20, 21 se: 
,As iemand se: ek het God 
lief - en sy broer haat, 
is hy 'n leuenaar; want wie sy 
broer wat hy gesien het, nie lief 
het nie, hoe kan hy God lief 
he wat hy nie gesien het nie ?" 
Dus Redakteur, u en die lesers 
'van die verskillende blaaie, ek 
en alma!, laat ons God bid om 
verdraagsaamheid, liefde en 
vergewensgesindheid, en dit sal 
vir ons bale beter wees, en meer 
tot seen strek, as om gedurig 
,die splint in ons vriend se oog 
te sien en die balk in ons eie" 
te vergeet. 

VRA REPUBLIEK 
Mnr. S. S. Roelofse, Kroonstad, 

skryf: 

Na aanleiding van 'n berig in 
,Die Weekblad" wens ek 'n paar 
gedagtes uit te spreek oor die 
.,sogenoemde ontbinding" van 
die O.B. 

Die blad verklaar dat dit dr. 
Hans van Rensburg se geda,gte 
was om die O.B. te ontbind so
dat hulle (die O.B.'s) kan aan
sluit by een van die groot Na
sionale Partye. Maar, meen die 
blad nou dat ons as O.B.'s nou 
nog, na al die swartsmeerdery 
van die Nasionale Party, by 
bulle sal aansluit? 

Ek dink dat elke O.B. wat 
sy volk liefhet by die Afrikaner
party behoort aan te sluit. Ek 
kan Die Weekblad verseker dat 
die Ossewabrandwag gekom het 
om te bly solank as wat daar 
'n Afrikanernasie bestaan. As 
veldmaarskalk Smuts ons nie 
met kampe en tronke kon dood
kry nle, hoe sal die H.N.P. dit 
kan regkry met sy beleid van 
rugstekery. 

Die blad verklaar ook dat dr. 
Malan uitgevra is oor die stig
ting van 'n Republiek, maar dat 
hy geen kommcntaar daaro_pr 
gelewer het nie. Ek wil dr. 
Malan vra, hy wat in 'n tyd van 
Republikanisme groot geword 
het, is hy dan bang om 'n 
Republiek te stig? Dit is tog 
al wat by die Afrikaner tuis
hoort. 

Dit is hoog tyd dat ons, as 
Jong Suid-Afrika, begin praat. 
Die Eerste Minister moet ont
hou dat ons wat nog jonk is, 
later sal moet ly onder wat hy 
nou verbrou. Daar is myns in
siens net twee manne wat van
dag utters bekwame presidente 
sal wees nl. dr. J. F. J. van 
Rensburg en mnr. N. C. Ha
venga. Ek wil dus vir dr. 
Malan vra om te dink aan Jong 
Suid-Afrika en 'n Republiek uit 
te roep. 

Bale dankie vir u vrlendelike 
aandag. 

TWEE BRIEWE 
Genl. P. W. Buys, Posbus 1059, 

Pretoria, skryf: 
Wanneer iemand na lange 

diens uit 'n organisasie tree 
weens meningsverskil, pas dit 
om so iemand se dienste en ge-. 
trouheid in gedagte te hou. Dit 
is trouens wat in O.B.-kringe 
nagestreef word. Dit het onder 
my aandag gekom dat in party
politieke kringe 'n ander gees 
geopenbaar word. Onderstaan
de is 'n afskrif van briewe wat 
aan O.B.-lede gestuur is wat be
dank het na die afgelope ver
kiesing - daar was twintig al
tesame. Dieselfde prosedure 
word gevolg selfs wanneer 
iemand geskors word: 

Geagte ................. . 

i.s. - U Bedanking 

Met verwysing na u skrywe 
van .. .. .. .. .. .. .. . in verband met 
bovermelde, spyt dit ons om te 
verneem dat u bedank as offi
sier en ook as lid van die O.B. 

In die afgelope 8-10 jaar is 
daar vele struikelblokke in die 
pad van ons Volksbeweging ge
l~, vera! deur die Britse party
politieke stelsel, wat vandag ools 
weer met 'n nuwe laster-veld
tog teen ons losgebars het, 
maar ons vertrou en is oortuig 
daarvan dat alma!, wat om cen 
of ander rede die pad van Suid
Afrika byster geraak het, later 
weer die pad sal sien. 

Ons wil u graag verseker van 
ons hartlike dank en hoogste 
waardering vir u grootmoedige 
ondersteuning en ywer tot hier
toe. U belangstelling en wel
willendheid word ten hoogste 
op prys gestel. 

Met heilwense en groete, 
die uwe. 

Vergelyk hiermee die volgen-

de brief wat deur die bestuur 
van die H.N.P.-tak Springbok
vlakte aan vyf van sy lede ge
stuur is wat uit protes teen die 
diskriminasie teen mede-Afri
kaners buite stemming gebly 
het: 

AFSKRIF 

Die H.N.P.-Tak, 
Springbokvlakte, 

P.K. Holme Park. 
12 Maart 1949. 

Geagte mnr. B. J. Pretorius 
(de Klerk), 

Die Takbestuut- van die 
H.N.P., Springbokvlakte, wens 
u hiermee in kennis te stel dat 
ons eenparig daarmee eens is 
dat u naam van ons ledelys ver
wyder sal word, en dat u vanaf 
datum aile voorrcgte soos nomi
nasie en stemreg binne die 
Party verloor, en dat u vanaf 
datum sal ophou om te bestaan 
as lid van die H.N.P. en wei, na 
ons mening om die volgende 
redes: 

1. · U het na die eenparige 
mening van die Bestuur, doel
bewus geweier om u stem In 
belang van 'n Blank Suid
Afrika uit te bring. 

2. Dat u as gevolg van die 
weiering van u stem, nie net 
die H.N.P. nie, maar ook die 
Nasionale Regering figuurlik 
gesaboteur het. 

3. Dat u nie meer ten gunste 
van apartheid tussen Blank en 
Nie-Blank is nie, omdat u nie 
daarvoor wou stem nie. 

4. Dat u nie meer ten gunste 
van die afskaf van Naturelle
verteenwoordigin,g in die Senaat 
en die Volksraad is nie en, 

5. dat u nie meer ten gunste 
van die verwydering van die 

(vervolg op bl. 4, kol. 5) 

WAT S/EN U? 

fi1l ~ ~~~ t~~~~: ~=~~ ~ sigart't, behalwe Kommando. Moenie 
die eerste &kuif in trek nic, maar hlaas 
dit saA"gies deur u neusgate uit. Neem 
nou die tweede skuif, trek dit in en 
blaas dit dan deur die neusgate of 
deur die mond nit. Toets Kommando 
nou op die•elfde wyse. Let op watter 
sagter, geuriger rokie u van 
Kommando kry. (Anttcoord op 00-roeu: 
PlaM die prmt ongeveer 15 voet van u 
af en u sien die profiel.) 

U oi MAG U BEDRIEG- MAAR 

U KAN STAAT MAAK OP U SHAAK 

Kommando 
Dll YRIENDELIKE SIGARET 

lOs, lOs. 50s. met of sonder kurk 

\ 
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SUIDVVES KRY VOLLE REG 
IN UNIE-PARLEMENT 

........,.delllle a_...ew~~~p: 
(Verlowtng, buwelll<, geboorte, eterflft'&l, ID ~emortam, plllkWeUIDg, 
-·> 14. per woord; minimum 2/6 per plaalng. Voorultbet&&lba&r. VIr 

berb&IJDp 211 pet. &tala& • .. ,, .. , ,...._...: 
J:erete plaatng, 2d. per woord. VIr beTb&IIDp 211 pet. &lalq. 
~d ep .,Dte O.B." (YenQD weellllb): 12/6 per jaar of 6/6 per 

I IIII.UilCSe. Vooruttbetaalbau. 8tuur adverte~~t~lepld, beRelliDp, • !Dtelt•celd 
M YOOJIUAO (EDII8.) BPK., Pa.IIU l W, ~ 

BENODIG 
VOORMAN: Dadellk •n akttewe 

voorman met ondervlndlng van al· 
semene boerdery op Karroo·plaas. 
Kennla van akape eerate verelste. Meld 
ouderdom. ondervlndlng en aalarla ver
lang. A. \'IIJoeD, Bloembot B.khmond, 
K.P. 

ll3/3/3. 

GEVRA 

Iemand met 3c>--40 goele melkkoeie 
uook •n trekker. om In vennootakap 
te gaan met a<l.naoeker, wat •n bale 
goele atuk grond het met klein woon
bula en bale Iande, voer is beaklkbaar 
vtr die winter. A•ook van droogte 
cetelaterde dele 2Cl0-3011 akape en 100 
&anteel beeste om mee om die hellte 
te boer. Aanvraer ataan aile koste, 
peraoonllke onderhoud word verlang. 
Skryt a.n: D. P. Coetzee, Vaalbank, 
PoabUI 67, Utrecht, Natal. 6/4/28. 

ALGEMEEN 

AANDAG! Neem aasebllct kennls 
dat ek vanat April 'n Markagentskap 
besln - Munlalpale :a.fark. Ultenbage. 

B 
Adreueer u produkte -- en wees 

UTH 
veraeker van beate resultate en onmld· 
delltke ultbetallnga. - N. S. BeiUngan. 

G/3/49 TK 

BOERMEEL 
BOERJilEEJ, op .,ns b~kende steen· 

meule gemaal. :.117 per 100 lb.; 
gealrte meel, 24/9; wltbroodmeel, 26/5; 
en meelblom, 28/ 1; plus bankkommtssie 
per 100 lb. aak. K.M.B. - lllsslon 
Store, Ellm, K.P. 

T.K. 

BOME, P LANTE EN SAAD 
\ 'an coew~nn~ntll lrf'!Wrtlfb~nl~ 

IIT'M'R~d: Chantenay wortels, 6 6; 
Detroit beet, V6; Egtptleae platl beet, 
7/6; Oreenreaat saaderte, 1/- lb .. 
L&/10/- 200 lb. aak; Copper King (!ant 
harde ulesoort), 10/- lb.; Vroe~ Ka&P"'' 
plat. G/-. Uandelsnavrae verwelkom.
IK-co Saadkweken, Posbua 107 Oudto
hoom. 16/3/TK 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

Cbantenay-wortels 6/ ·: Detroit-beet 
l!-; Blaaralaal 17/6: Spltokopkool Pol 
per pond, posvry. Verkry volledlge 
pryalys van Premlen, P.K. Scboeman•
boek, Oudtahoorn. 6--4TK 

GEN'EES!\DDDELS 
B.EHANDELING GR.o\Tllil. - Ons Is 

daar so oortulg van dat ons •n Pgte 
8uld-Afrlkaaose geneeamlddel vir Ru
matlek, Lendepyo, Heupjlg en verwante 
ltwale ontdek bet, dat ons gratis 
proefmonster aan entge lyer sal atuur. 
- Stuur 1/- vir posgeld ens., &tLn: 
ANDREW BE PYNPLEIBTERS, Poa
bua 77~. Pretoria. 

1.\IEDISYNE 
BLY oiONK. Oryahurwonder verras 

die w~reld. Heretel grysbare tot 
natuurllke kleur, verwyder akllrers, 
eruo.. or geld terug. Oeeo kleurator. 
5/· per bottel posvry. Geld mel bestel
llnc. Kwale, slektea behandel. -
Boerecm-mlcldN, Posbus 4272, 
J'ebanneaburg. (Nr. 3) 2/3/TK 

MEUBELS 
JIElJBELS. - Beter meubele teen 

blllll<er pryae.. Babawaentjlea, atoot
ILarret.Jiea, drlewlele, llnoleums, tapyle. 
ena., ook altyd In voorraad. Qeen 
Katalogua. Meld waarln u belangatel. 
- VJ88EB-MEUB&LS, Langatraat 291, 
Kaapetad. 8/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOL'W, die Beroemde 

Radlo·logenleura, 8taaleweg, PAROW, 
verkoop en berate! Radlo'a en Elektrlese 
Toeetelle. Geregtatreerde Elektrlsltells
&annemera. Foon 11-8435. 

OEDBOOGDE VRUOTE. - Barry
mer!< sedroogde vrugte poageld betaald 
In Unle, tn 5 en 10 poad-klsalea. Appel
rlnse 3-Dia.maot, 2/1; Perekes, 3-
Dia.mant. 2/1; Pere, 3-Diamant, 2/1; 
VJe. • -Diamllllt, 2/3; Prulmedante, 
10/10, 1/8"'; Roayne, 3-Diamant. 
10"'d.: Troe-Roeyne, •-Dia.mant, 1/3: 
Okllerneute, 2/3; Amandell, 1/11; per 
pond. Volledlse Pryalya verlr.rygbaar 
no Robertaon·Bandelaverenl&lng, Poe
b .. T, Robert.on. 2./tl/TK 

OIDI!JtJIJ[EJU)E VRUGTE. - BarrJ
merll seeuU<erde vrugte, 8/8 per aea 
1 poad·pakklll of 6/3 per 5 pond
lllule, poageld beta&ld In Unle. Kon
\ant met beltelltns. Ona atuur ook 
s-ulkerde en gedroogde vrugte ten 
beboewe ,... klleote aan vrtende ooraee. 
Vnere beeonderbede ftrkr)'gb&ar by 
Dla Robert.on-Bandelaverenlstng, Poe
bus 7, Roberteon. 2{11:0/'l'K 

SOUT 
80UT 'VIr dadellke atlewer1ng In 

~Qele aakll:e. Brandwagte, om 'n 
eerlllle beataan te maak vra ek u 
nlendellke onderateunlng deur van my 
eout te beatel. Speslale A1 80/·; 
Bneeuwtt No. 1 70/-; Wit No. 2 
60/- per to11. vrygelaal. Soutwerke 
t.nedenbeld gewaarborg. Adrea: 
llemdte. H..,.. HarUe VMter, Pouak 
No. x•. Arbeldeloon, Bloemfontein. 

111/1/TK 

~NI:. - .,KieiDe 
Wood_.' 't1J' dl• maak ,...,. atandaard 
pootte ,_tlltatene ,..n I dm. z • 5/18 
dm. z 8 dm. teen f30, of f20 eonder 
II'Oetatult. Luukee modeUe teen f5 
Wtra. V.o.a. Hopetleldetaate. Ban· 
dellnavrae word ftrwelkom. Om be· 
-derbede • llluetrut11 ellryf aan: 
~ w.... fl'!cm--- (8.&.) 
~ Poabua 11, Bopetleld, 
JLP. W IJT.JL 

. Pragtige Mod;lkl 
Jn Winteruitrusting 

BY 

~ I ~ 
Di e M odewlnk e l l!ii. 

P AR OW 

G . .A. FICBARDT 
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PA R O W 

Die ses Suidwes-verteenwoordigcrs wat Hitting in die 
Unle-volksraad sal neem nou dat llie Suidwcs-wetsont
werp aangeneem is, sal dieselfde bevoegdhede besit as die 
ander volksraadslede en sal dus ook oor finam;iele maatreels 
kan stem. 

Volgens die voorlopige plan van die regering sou hierdie 
volksraadslede wei aan die bespreklng van sulke maatreels 
kon deelneem maar nle daaroor stem nie. 

Die jongste beslult van die moes \\'ord vir die uitvoer ing 
regering spruit voort uit 'n van die plan, kon die rt•gering 
amendemcnt van die Ieier van in die mindt>rheid gewees bet 
die Opposlsle, genl. Smuts, dat weens die u itsluiting ·mn die 
die bcperklng op die regte van Su idwes-lede. Dit kon 'n on
die Suldwes-verteenwoordigcrs houdbare posisie afgegee het. 
ult die weg geruim moet \"Ord 
sodat hulle nie halwe L.V.'s sal SAL WEER OPDUIK 
wees nic. Dr. Malan was dade-
lik bercid om die amendcmbnt Dit is trouens dieselfde be-
san te ncem. 

Hoewel hierdic volksraads-

GEVAARLIKf 
VOORBEHOUD 

VERVAL 

swaar wat indcrtyd ook gevocl 
is toe die kwessic na vore ge
kom bet of die naturelle-ver
tecnwoordigers volle stemreg In 
die parlement moct he of nie, 
en h ierdie ,·raagstuk !ml wel'r 
na. \'Ore kom sodra die regering 
die kwessie van Kl!'urling-ver
teenwoordiging onder hande 
neem met die doel om bt>per
kinge te Ill op die !otemreg van 
Kleur ling-\'er teenwoordigers. 

lede nou volle bevoegdhedc be
sit sal die Unic gccn seggenskap 
oor Suidwcs se gcldelike sake 
he nie - ook nie oor die out
ginning van myne In die gebied 
nie. Laasgenoemde probleem 
was die afgelope week 'n 
drukke strydvraag tussen die 
regering en opposisie. 

FEES-ROETES VIR 
RAPPORTRYERS 

Die Wetsontwerp is Maandag 
deur die derde lesing in die 
volksraad. Politieke kringc ver
wag dat die vcrkiesing in Suid
wes nog vanjaar, waarskynlik 
Oktober of November, sal 
plaasvind. 

ONGER~HEID 

Die uiteindelike ccnstemmig
heid tussen regering en opposi
sie was verblydend, aangesicn 
die oorspronklike klousule 'n 
dubbele ongerymdhcid sou ge
laat bet. Tans is daar nog net 
cen, die uitsluiting van Suidwes 
se ,geldelikc verpligtings, maar 
daar word gehoop dat dit net 
'n tydelike reeling sal wces. In
dlen genl. Smuts nie sy amen
dement voorgestel hct nie, sou 
die regering met die oog op 
tcenstand te bang gewees bet 
om dit self te doen - dr. Malan 
het naamlik erken dat die rege
ring die klousule met teesin in
gevoeg het. In daardie geval 
!IOU dit bt>teken het dat die 
Suidwes-lede miskien die deur
slag by 'n ~Jtemming kon geE> 
oor 'n bl'la.ngrike en ko11bare 
lla&k, maar later n le by magte 
kon wee-"' om die geld te ste-m 
vir die deun·oering van die ske
ma n ie. By voorbeeld, die par
lE:ment mag met bchulp van die 
Suidwes-lede besluit om 'n 
Jandswye segregasie toe te pas 
waarvoor miljoene ponde, soos 
onder die 1936-wette, nodig sou 
wees. Sodra d ie geld gestem 

Vyftien verskillende roetes wa.t rapportryers na die 
Voortrekkermonument tyden~; <lie inwyding op 16 Desember 
sal volg, is deur die reelingskomitee opgestel en bekend 
gemaak. Dit is so opgestel dat dit reg aan elke deel \'an 
die land geskied. Da.ar word ook voorsiening ge'maak vir 
Rhodesie. 

Die eerste rapportryer sal op 
10 Oktober by Hartenbos begin. 
Die tye van aankoms by vcr
skillende plekke is reeds klanr 
uitgewerk en sal later aangc
kondig word. 

Roete no. 1 gaan langs Har
tenbos, Oudtshoorn, George en 
Karreedouw, waar roete no. 2 
begin. Roete no. 1 {vanaf Har
tlmbosl gaan ook na Riversdal, 
Montagu, Robertson, Bredas
dorp en Caledon en loop by 
Stellenbosch in roetc no. 3. 

Roete no. 2 gaan langs Kar
reedouw, Humansdorp, Ulten
hage, Port Elizabeth, Bedford, 
Graaff-Reinct, Stcynsburg, Ali
wal-Noord, Rouxvillc, Thaba 
N'Chu, Bethlehem, Reitz en 
Kroonstad. Hier smelt dit saam 
met die roete uit die Kaap en 
gaan na Pretoria. 

Roete no. 8 begin by Stcllen
bosch, en gaan dcur Bellville, 
Paarl, Tulbagh, "'orccster 
Laingsburg, Murraysburg, Rich
mond, Colesberg, Fauresmith 
Bloemfontein, \Vinburg, er 
Kroonstad waar dit saamsmelt 
met rocte no. 2 en na Pretoria 
oor Heilbron, Vredefort, Ver
eeniging, Heidelberg en Johan
nesburg gaan. 

Roetc no. 9, uit Noord-Rho
dcsie, begin by Salisbury en 
gaan deur Macheke, Umtali, 
l\lelsetter, Chipinga en Fort 
Victoria. Hier smelt dit saam 
met roctes 10 en 11. 

Roete no. 10, uit Suid-Rhode
sie, bc.gin by Bulawayo en gaan 
deur Gwelo en Fort Victoria, 
waar dit saamsmclt met die 
Noord-Rhodeslcsc roete. 

Ro!'te no. U begin by Enkel
doorn en gaan na Fort Victoria. 
Die dric roetes, nos. 9, 10 en 11, 
is nou saamgesmelt en gaan dan 
deur die volgende plekke: God
dardsdrift, Bcit-brug, Messina, 
Louis Trichardt, Pictersburg, 
Nylstroom en vandaar na Pre
toria. 

Roete no. 12 begin by Duivels· 
kloof, en gaan deur Tzaneen, 
Leydsdorp, Lydcnburg, Macha
dodorp en Middelburg, waar dit 
saamsmelt met roete no. 7. 

ltoete no. lS begin by Barber
ton en gaan dcur die volgende 
plekke: Kaapmuiden, Nelspruit, 
Machadodorp, Middelburg en 
sluit by roete no. 7 aan na Pre
toria. 

MINSTE.NS E.E.N ROOI 
AANKLAG WAS VALS 

Roete no. 4 begin by Bellville, 
Kaapstad, en gaan deur Mal
mesbury, Piketberg, Clanwil
liam, Vanrhynsdorp, Calvinia 
Carnarvon, Prieska en Kimber
ley. Hier smelt dit saam met 
roete no. 5. 

Roete no. 5 begin by Rich
mond en gaan vandaar na De 
Aar, Hopetown, Jacobsdal, Kim
berley, Boshof, Warrenton. 
B I o em h of, Wolmaransstad, 
Klerksdorp, Potchefstroom, J o
hanncsburg, Hekpoort en Pre
toria. 

Roete no. 14 gaan deur die 
volgende dorpe: Springbok, 
Kakamas, Upington, Kuruman, 
Vryburg, Schweizer Renel(C, 
Delarey, Lichtenburg, Mafe
king, Zeerust, Swartruggens, 
Rustenburg, Brits en Pretoria. 

Een \'an die mees dra.matiese verhore wat wereldwye 
belangstelling genlet het, ls so pas in Parys beeindig. Dit 
is die hofsaak tussen Victor Kral·chenko, onthuller \'an die 
Russiese bedrog in sy opspraakwekkende hoek , 1 Chose 
Freedom" en ' n Franse Kommunistiese koerant. Krav
chenko bet die Kommunistiese koerant gedagvaar weens 
beweerde laster. 

D ie besllssing van die hot ia 
nog nie bekend n le, maar dit 
bet reed~ vroeg tydens die ver 
hoor geblyk da.t die beskuldi
gings van die Kommuniste teen 
Kravchenko dat h y te ongelet
terd is om self 'n boek van so 
'n om\·ang te !Jkryf, skoon uit 
die lug gl'gryp is. 

Die verhoor Is gckenmerk 
dcur humeurige uitlatings en 
driftige armgeswaai. Getuies 
en die advokate aan albel kante 
het mekaar dikwels toegeskree 
en uitgetart. Hierdie drama
tiese tonele het goeie geleent
hcid gebied aan persfotograwe 
wat op bulle kniee rood~ekruip 
het In die hof om al die spek
takels at te neem. Net in 'n 

Fransc hof kan so iets gebeur. 
Die sentrale flguur in die ver

hoor was Victor Kravchenko 
self. Hy bet nle geskrooP\ om 
hom besonder sterk uit te laat 
oor die Russlese metodes nie. 
'n Aantal van die Russiese slag
offers wat gelukkig was om uit 
kampc te ontsnap, het as sy 
getules ·opgetree. 

Die getuics van die Kommu
nlste Is uit Moskou per vlieg
tulg aangebr lng. Onder bulle 
was ook die voormalige v rou 
van Kravchenko. Hierdie ge
tules Is da,g en nag dcur wagte 
bewaak. 

Die Parysenaar het, volgens 
' n korrespondent, al klaar beslls 
wat die hof se ultspraak sal 
wees. Hulle het genoeg gesien. 

Roete no. 6 gaan deur Oos
Londcn, Kingwi11iamstown, Ade
laide, en Bedford, waar dit 
saamloop met roete no. 2. 'n 
Altcrnatiewe roete is Oos-Lon
den, Kingwllliamstown, Queens
town, Molteno en Stcynsburg, 
waar dit saamloop met roete no. 
2 In Pretoria. 

Roete no. 7 begin by Durban 
en gaan deur Pietermaritzburg, 
Greytown, \Veenen en Estcourt, 
;Bloukrans, Ladysmith, Elands
laagtc, Bloedrivier, Vryhcid, 
Newcastle, Volksrust, Pict 

Die Suidwes-rot>te no. 15 begin 
by \Vindhoek en gaan deur 
Marienthal, Gibeon, Keetmans
hoop, Kalkfontein en Upington 
waar dit aansluit by roete no. 
14. 

Op die verskillcndc roet!'s sal 
cen of mecr ,.veldkornette" aan
gestel word om te help met die 
reiHings. Pcrsone wat hul 
dienste daarvoor wil aanbicd, 
kan skryf aan die reelingsko
mitee, Posbus 45&5, Johannes
burg. 

Verbetering 
Retief, Ermclo, Carolina, Mid- In ons uitgawe van 18 Maart 
delburg en Pretoria. het 'n foto van offisi!'rc by 

Roete no. 8 begin by Lady- Arnajuba verskyn. In die by
smith en gaan deur Harrismlth, skrif kom die naam C. J. Mul
Frankfort, Vrcde, Standerton, der voor. Dit is ongclukkig 'n 
Bethal, Delmas, die Oos-Rand fout. Die persoon tweede van 
en draal weg by Germlston 'links Is genl. Rud. Meyer, van 
vanwaar dlt na ~retoria gaan. Natal. 
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Boerejeug
Nuus 

Upington 
Se Uitstappie 

Sat~rdagmiddng, die 12de 
;\laart, bet on., 'n genotvolle 
tydjie op Kanonf'iland deurge
bring. Die Kanontilandf'rs bet 
by die geltentbeid b ulle \'ry
beid,dagfer., g~'ier. 

Ons Is met 'n bus en 'n bak
kie na Kanoncilnnd, sowat 22 
my! van Upington, vervoer. Die 
Boerejeug van Knnoneilnnd, on
der Ieiding van Noordcwind, hct 
ons bale gasvry ontvang, en 
gou was ons sommcr groot 
maats. 

In die sandsloot, langs 
groot ou boom waarondcr 
verversings vcrkoop is, het 
klomp geselllg vcrkeer. Die 
!cdc van ons Boercjcug-orl<cs 
wat tccnwoordig was, het ons 
vergas op music!<, tcrwyl ons 
saamgcsing hct. 

Die O.B.-tannic-s van Kanan
eiland hct hulle cetware gcreed 
gehad, en die ander O.B.-ledc 
en Boercjcug het ook nie 
op hullc laat wag om dit 
te verslind nie. Daar le
w.::ndigheid 'n kcnmerk van 
ons Boerejeug is, het huUe scm
mer gou met Volkspele begin, 
en hulle daarin verlustig totdat 
die Vryheidsvuur-verrigtinge 
moes begin. Die plegtighcid 
bet mooi en ordelik verloop. 

Die Kanoneilanders hct die 
mooi gees aan die dag gele dcur 
.£1 Ss. by te dra om ons reis
koste te help dck. Nadat die 
verrigtingc afgesluit is, het ons 
weer a! singende huiswaarts 
gekeer. (Ingestuur deur mcj. 
Lenic de Klcrk). 

Observatory 
Lewendig 

Die Boerejeug van Observa
tory, Kaapstad, is ywerig bcsig 
om 'n Volkspele-aand tc orga
niseer ten behocwe van ons 16-
Desember-fonds. Ons plans 'n 
beriggie daarvan in ons volgen
de uitgawe. 

Sedcrt die begin van die jaar 
hct hulle 5 nuwe !cdc ingeskryf 
en ons verstaan dat danr nog 
is wat wil aansluit. Hierdie 
Afdeling vcrgadcr {•lk<' twcede 
Vrydag van clkc maand. 

Vo!gens die vcldkornct aldaar 
ons mccdcel, word ten minste 
30 !cdc van die Afdcling op die 
Bcllvillc-laertrekking verwag. 

- <Ingcstuur) 

Paarl 

Tc oordecl na die lang lys 
name wat ons van die Paarl vir 
die vcrjaardag-k('tting ontvang 
het, bcstaan daar 'n bale sterk 
afdeling van die Bocrcjcug. Ons 
verstaan ook dnt hulle ywerig 
aan die wcrk is vir ons 16-
Desember-Fonds, onder Ieiding 
van die cneri;ieke komdte. 
Hofmeyr. 

Paasnaweek
Laertrek 

KOMPE'fiSIE GNlurende die P aasnaweek , I 
15 tot 18 April, hou die Boere
jeug van Streke 1 en 2 'n Lner- Satcrdagmiddag, 16 April, 
trek op die plaas Loevenstein, word daar 'n groot kompctisic 
naby Belh·ille. B oerejeug-lede gereel tusscn die Boerejeug van 
kan reeds Donderdag-aand H Boland en die Bocrejeug van 
April by die laer aanmeld. Die- die Skiereiland. Die kompcti
gene wat per trein tot op Bell- sics bestaan uit wagtewisseling, 
viUe-stasie kom, moet so spoe- vlagparades, groepmars, groep
dig m oontlik skryf ann B oere- sang, inspeksic en andere. Van
jeug-Laer , P osbus 3!71, Kaap- af 5-uur nm. sal daar gesellige 
'itnd, en m eld hoe laat bulle op verkccr op die terrein wees. Om 
Bellville-stasie sal wees. Die 7.45 nm. tree generaal Max 

ha.erfooi bedra 5/- per kop. \Vaar 
daar m e-er as twee lede uit een 
b uisgesin kom, sal daa r spesia le 
nf slag gereiH word. Verdere be
son<lerhede is by bogenoemde 
adres , ·erkryg baar . 

Offisicrc word vriendelik ver
sock om onmiddellik relHings tc 
tref sodat die opkoms aile vori
ges kan oortref. Offisiere en 
!cdc wat nie met hulle plaaslikc 
Boerejeug-offisiere kan skakcl 
nic, moct die name van lede wa t 
die laertrek sal bywoon voor 12 
April aan bogenoemde adrcs 
stuur. 

Smuts as spreker op. Toe
broodjies en koffie sal op die 
terrein verkoop word ten be
hoewe van ons 16-Desember
Fonds. Ouen e n belangsteUe n
des word bartlik u itgenooi. Dit 
sal w erklik die moeite loon om 
ons ' n be110ekie te brine . 

BOEREJEUG, dit sal die in
teressantste laertrck wces wat 
nog ooit in die Skierelland ge
hou was. Gaan sprcek u plans
like Boerejeug-offisier h ieroor 
en dring daarop aan dat bulle 
u hele afdeling moet saambring. 
Nooi u ouers uit om seker d ie 
a.gtcrmiddag oor te kom en 
moct self nie vergect om te 
kom nie. 

BRIEWE-KOLOM . 
Posbus 1411, 

KAAPSTAD. 

6 April 

Beste Boerejeugmaat, 

1949. 

By die tyd dat julie hierdie 
bricfic lees, sit julle al alma! 
weer op die barde skoolbankies. 
Lekkcr uitgerus en vol moed 
kan julle weer die stryd met 
die boeke aanpak. Ons hoop 
dat julle alma! 'n bale aangc
name vakansie deurgebring hct. 

So vlieg die tyd om. Een van 
die dae is dit a! weer Desem
ber, die' maand waarlla ons al
ma! met vcrlange uitsien, want 
dan gaan ons mos alma! na die 
onthulling van die Voortrekker
monument, nie waar nic? Ek 
wonder nou net hoeveel Afde
lin~:s a l begin werk het vir die 
reiskoste van hulle lede. In 
Kaapland het ons 'n ,16-Desem
ber-Fonds" maar glo my outjies 
dit groei maar stadig. Nou die 
ander dag sit ons so en gesels 
oor die sakies en toe het ons 
gewonder w.at die Transvalers, 
Vrystaters en Natallers dan 

' doen. Ons wonder of julie dan 
nic eendag 'n gier wil kry en 
sommcr blaalc en blaaie vol 
nuus aan ons wil stuur nie. Ons 
Kaaplanders sc nuus begin ook 
nou a! opraak en is dood
nuuskierig om te weet wat daar 
bo in die Noorde aangaan. 

Waarlik, hicrdic week net ccn 
ou brlcfie. · Regtig nou skeep 
julie on'! darem af. Maat S. 
GERBER, POSBUS 127, 
GEORGE, is die flukse Boere
dogter wat hlcrdle week van 
haar laat hoor hct. Sy is vyf
ticn jaar oud en sal bly wees 
as seuns van haar ouderdom 
ann haar wil skryf. Sy stuur 
ook haar naam en adrcs in vir 
ons VERJAARDAGKETTI NG. 

Van Verjaardagkctting ge
praat, wcet julie dat daar nog 
net 'n bale klein tydjic oor is 
om julie name <'n adrcssc asook 
julle gcboortedatums aan ons 
tc stuur? Ons plaas dan elke 
week in die Boerejeug-blad al 
die name van die maats wat 

(vervolg In kol. 5) 

OFFISIERE BESPREEK 
NUWE PLANNE 

Die Boerejeugoffisiere van die Kaapse Skiereiland bet 

op ]8 Maart bulle maande1ikse , ·ergadering in die O.B.
Vriendskapsentrum gebou. Verrassend was die groot 

opkoms en die belangstelling. Dit is wonderlik wat so 'n 
byeenkoms kan doen ; 'n mons voel sommer weer Ius om 
te werk nadat jy jou moeilikbede uitgepak b et en goeie 

raad van bekwame offisiere ontvan, bet. 

Komdte. A. Cloete het as 
voorsitster opgetree. Ons was 
ook bly om mej. J. Steyl welkom 
te hcet as die nuwe Jeugveld
kornette van Ysterplaat. Ander 
nuwe aans tellings is die van 
mej. E. Mockc, as Jeugveldkor
nctte van Goodwood, mcj. E. 
Swart en mej. A. Smuts as 
J eugveldkornettes van Parow 
en Kaapstad-Sentraal onder
skeidelik. Mnr. Paul Fahrcn
fort is aangestcl as Jeugveld
kornet van Parow. 'n Bale wel
kom besoekster was komdte A 
M. Jeppe van die Papendorp 
Vrouekommando. Dit was vir 
ons baie aangenaam om weer 
die gesig van 'n groot O.B.
offisier op 'n byeenkoms van 
ons te sien. 

~SIE 

Op voorstel van komdte. 
Jeppe is daar besluit om maan
deliks 'n gesellige byeenkoms 
vir Boerejeug-ledc in die 
Vriendskapsentrum te hou. Dic 
funksie sal gebou word, nic met 
die doel om geld te maak nie, 
maar slegs om ons !cdc bymc
kaar t e bou. 'n Silwcrkollekte 
sal daar opgenecm word ten bc
hoewe van Ol).S ,16-Desembcr
Fonds". Elke offisier bring 
verversings wat alles na die 
kombuis gaan. Komdte. Jeppc 
sal die aand dan ,pappot
kommandan te" wees en bevel 
voer in die kombuis. 

Groot geesdrif heers vir die 
laertrek wat gedurende die 
Paasnaweek op Bellville gehou 
sal word. Offisiere is reeds be
sig om die lede daarvoor voor 
te be rei. Die laertrek sal seker 
van d ie interessantste wecs wat 
nog ooit in die Skiereiland ge
hou is. Laergangers word a! 
reeds die Donderdag-aand ver
wag en daar is ree!ings vir hulle 
vervoer getref. Komdte. Cloete 
het die program sc verloop aan 
d ie offisiere verduidelik en 'n 

beroep op die offisiere gedoen 
om die vcrrigtinge te propageer, 
vera! die kompetisie wat die 
Saterdag-middag atgehandel sal 
word tussen die Boerejeu,g van 
die Boland en die Skiereiland. 
'n Wisselbekcr sal aan die wen
span oorhandig word. 

T E NTE 

Na 'n bale warm besprek ing 
het die offisiere besluit dat die 
Gebiedstente waaroor die Sk ier
eilandsc Boerejeug toesig moet 
hou in die toekoms nie weer 
aan enigc buitestaanders uitge
leen of verhuur sal word nie. 
Hierdie eenparige besluit is ge
neem na aanlciding van gcdu
rige mocilikhcde wat ontstaan 
om die tente weer tcrug te kry 
en dan is dit dikwels verniel. 
Die skade kan maar eers opgc
merk word wanncer daar weer 
lacrgetrck word en die pcrsone 
wat dit gcbruik het is dan n ie 
te vinde nie. 

Die vergadering is afgesluit 
met die sing van Die Stem. 

(vcrvolg van kol. 3) 

vcrjaar bet. Dit sal tog te lek
kcr wccs om te sie·n wie almal 
v<'rjaar hct. Stuur sommer nog 
vandag die besonderhede aan 
ons en vra ook jou a nder 
Boercjeug-maats om bulle name 
en adresse aan ons te stuur . 

Ai, maar 'n horlosie is darem 
'n narc ding, hy wil nou een
voudig nie vir 'n mens d ie kana 
gee om klaar te gesels n ie. H y 
loop maar aanmekaar. Skrywe 
nou vir ons lekker lang b riewe 
maats en vertel v ir ons alles 
wat julie nic graag lees in june 
koerantjie nie en wat julie 
graag sal wll lees. 

Boerejeug-groete, 

BOEREJEUG-R E DAKSIE. 

(Bo) Die Bocre

jct'fJ van. die 
Paarl en. W cZ

Zin.oton. wat dicn.s 

oedocn. hct by die 
O.B.-laertrck t e 

Wcllinoton. ( On

der) Die Boere
jeuo t•an K aap

stad bcsio om 

lckkcr te sm14l 

tydens 'n. onlang-

se ttitstappie. 
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Hoe Kan Parlement Hervorm Word? 

UITSKOP VAN SENATOR 
OPENBAAR DIE. EUWEL 

Die bedanking van 'n senator nadat hy deur die Verenigde Party 
uitgeskop is, het weereens die lig gewerp op die koukus-diktatuur van die 
Britse parlementere stelsel. Vir die soveelste keer het dit duidelik geword 
dat daar binne hierdie stelsel geen plek vir onbevange oordeel en eie 
meningsuiting is nie. Soos die sweep klap, so moet die stemvee binne die 
twee ,Huise" verdeel - of bulle word keelafgesny. 

Die verloop van die gebeure 
is in kort dat mnr. J. M. van 
H. Brink verlede jaar na die 
ontbinding van die senaat deur 
die Verenigde Party in Trans
vaal gekies is as senator. Binne 
die senaat het die opposisie 'n 
meerderheid van een gehad 
nadat die president gekies is uit 
die regering se verteenwoordi
gers. Met die vooruitsig van 
kleurwetgewing op 'n apart
heidsgrondslag het oudsen. 
Brink gevoel dat hy nie teen 
sulke wetgewing sa!' kan stem 
nie. Toe by bierdie standpunt 
aan sy koukus 'verduidelik het, 
bet die koukus sonder teen
stem besluit om hom uit te 

Brink dan nie in ALLES ja en 
amen wil se nie, dan liewer 'n 
H.N.P.. wat in alles ,nee" sal se. 
Die skeiding moet volkome 
wees; daar moet geen gevaar 
bestaan dat die skeidslyne tus
sen die partye vervaag kan 
word deur 'n bont-stemmery nie. 

BESONDERE OMSTANDIG
HEDE 

Die interessante nou is dat 
oudsen. Brink in 'n openbare 
uiteensetting van sy redes ver
klaar dat hy nog altyd geglo het 
dat landsbclang bo partybelang 
moet gaan, en dat hy dit in die 
verlede nog altyd reg gekry het. 
Maar ,in die huidige omstandig-
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Hierdie is die eerste van 'n reeks artikels waarin die 
kernswakheid van die parlemenrere stelsel behandel 
en aangetoon sal word hoe hierdie euwel vervang kan 
word deur 'n stelsel waarin vrye oortuiging in die 

~ wetgewende liggame van ons land 'n rol kan speel. ~ 
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skop. Volgens kommentaar in 
die pers het dit beteken dat 
mnr. Brink as senator moes 
bedank, aangesien hy sy sena
torskap aan die Verenigde 
Party te danke het, en dus Of 
moet gehoorsaam of moet plek 
maak vir iemand anders wat 
wei sal gehoorsaam. In hierdie 
geval kon laasgenoemde nie 
gebeur nie omdat die H.N.P. 
tans die stemmeerderheid in die 
kieskollege het, en daar dus 'n 
H.N.P.-senator in die plek van 
oudsen. Brink sou verskyn. 
Maar so streng is die partydik
tatuur dat by nie eens glo <lat 
'n halwe eier beter as 'n lee dop 
is nie. Oudsen. Brink bet uit
druklik te kenne gegee dat by 
nog lid van die V.P. bly, a l ver
skil hy oor die kleurvraagstuk 
se bantering in die parlement. 
Hy sou dus op aile ander punte 
saam met die V.P. gestem het, 
maar laasgenoemde eis vol
strekte onderworpenhcid of vol
strekte teenstand. As oudsen. 

hede, waar die regering 'n klein 
meerderheid in die volksraad 
het, en die opposisie saam met 
die Arbeiders en naturellcver
teenwoordigers 'n meerderheid 
van een in die senaat het," het 
die stiptelike nakoming van sy 
grondslag vir hom van die 
grootste belang geword. Deur sy 
optrede, so lui die verklaring, 
Iron wetgewing deurgaan, ver
ongeluk of vertraag word. Dit 
het meegebring dat hy sy ver
antwoordelikheid aileen kon uit
oefen indien hy oortuig is dat 
hy bo alles in belang van sy 
land optree. Hierdie kwelling 
het gemaak' dat die oudsenator 
sy hart aan sy koukus gaan 
bloot Ie het, met gevolge vir 
hom wat reeds bekend is. 

EERS NOU 

Die eienaardige van die geval 
is dat die oudsenator blykbaar 
voorheen nie dieselfde kwellings 
ondergaan het nie, klaarblyklik 
omdat sy stem in die kringe 

,HAYENGA SLEUTEL 
IN POLITIEK" 

Twee besonder gesaghebbende Britse blaaie kom min of 
meer tot dieselfde gevolgtrekking in verband met die afge
lope verkiesings. Bulle is die Economist en Review of 
World Affairs. 

, Die onlangse provinsiale verkiesing het die politieke 
partye gelaat net waar hulle was. Dit is heeltemal duidelik 
dat dr. Malan nie, soos hy gehoop bet, sonder mnr. Havenga 
en die Afrikanerparty kan klaarkom nie. Die Verenigde 
Party kan ook nie. Dit is daarom mnr. Havenga wat die 
sleutel hou vir 'n toekomstige politieke ontwikkeling," skryf 
Review of World Affairs, 'n Britse blad, wat maandeliks die 
wereldpolitiek ontleed. 

Die Verenigde Party gaan 
mank aan swak leierskap, ver
klaar die blad. Vcldmaarskalk 
Smuts hou nog steeds daarvan 
om deur ,jabroers" pmring te 
word; 'n fatale tendens in enige 
party. Indien daar ooit enige 
koalisie tussen die V.P. en die 
A.P. sou plaasvind, sal mnr. 
Havenga die aangewese Ieier 
wees. 

In die verband met die ver
kiesing skryf die bekende Britse 
blad, Economist: ,Oppervlakkig 
beskou, weerspieel die uitslae 
van die provinsiale verkiesing 
dieselfde wins en verlies as 
gedurende die algemene ver
kiesing verlede Mei. Dr. Malan 
se Nasionaliste het 'n klein 
meerderheid in setels gewen, 

terwyl genl. Smuts se Verenigde 
Party weer die meerderheid van 
die werklike stemme behaal het. 
AJbei partyleiers voel vererg 
oor die uitslae, word berig. Dr. 
Malan het vir sy apartheids
beleid nie die onbeperkte steun 
verkry wat hy verwag het nie 
en genl. Smuts het weer gefaal 
om genoeg vlottende stemme te 
vang om hom 'n meerderheid 
in die sctels te gee waarop hy 
gehoop het. Die enigste werk
like oorwinnaar in die verkie
sing is mnr. Havenga, die 1\lini
ster van Finansies, wie se Mri
kanerparty geen setels beveg 
bet nie, maar wat hom nou 
moor as ooit tevore bevind as 
die houer van die vlottende 
stem in die parlement." 

waarin hy toe beweeg het, 
naamlik die Provinsiale Raad, 
nie deurslaggewend was nie. 
Moontlik was by in die toen
malige omstandighede toegelaat 
om waar hy verskil, uit te stap 
mits genoeg ander oorbly om die 
koukus se wil deur te voer. Die 
groter meerderhede van toe bet 
die gewetenskwellinge oor 
landsbelang blykbaar so ewe
redig yersprei oor die verskil
lende gewetens dat die druk nie 
gevoel is nie. Ons doel is nie 
om die oudsenator te na te kom 
nie - inteendeel, ons het alle 
respek vir sy oor,tuigirigstrou 
in die huidige omstandighede, 
vera! waar dit gepaard gaan 
met 'n ,opoffering wat baie 
ongerieflik is," soos hy ver
klaar. Ons wil slegs deur mill
del van sy voorbeeld aantoon 
hoe die partytirannie beslag Ie 
op 'n man se gewete en sy 
beslag op 'n gevoelige gewete 
blykbaar kan bou solank by 'n 
meerderheid van twee of meer 
in die betrokke wetgewende Iig
gaam b et. Solank 'n partylid 
homself kan troos met die 
gedagte dat die kwaad aan 
landsbelang in elk geval verrig 
sal word selfs a l bly by buite 
stemming, solank is hy blyk
baar bereid om maar verant
woordelikbeid te deel vir daar
die kwaad. Sy dee! bet by wei 
gedoen toe hy binne die koukus 
beswaar gemaak bet, maar 
nadat hy daar verloor bet, stem 
by wei by sy party of stap by 
uit met of sonder gewetenskwel
ling, want aan die kwaad kan 
by verder geen keer meer bring 
nie, en waarom sal by dan 'n 
opoffering doen wat , bale onge
rieflik" is? 

GEEN VOLKSVERT~EN
WOORDIGING 

Dit is min of meer, kom dit 
voor, die houding wat deur 
partylede ingeneem word. Eers 
wanncer dit 'n kwessie word 
waar sy besondere stem die 
kwaad of goed kan doen, word 
die gewetenskwelling swaar 
genoeg om tot ongericflike 
beslissings te geraak. 

Dit moet tog duidelik wees 
dat binne so 'n stelsel daar geen 
sprake van volksverteenwoordi
ging kan wees nie. Die parle
mentslid van Stemfontein ver
teenwoordig nie vir Stemfon
tein nie. Stemfontein verleen 
slegs 'n stemeenheid aan die 
party binne die parlement wat 
daar uitgebring word ooreen
komstig besluit van die koukus, 
en omdat die enigste taak van 
'n koukus juis is om oor die 
party se belange te waak, 
spreek dit vanself dat die oor
wegings daar in die eerste 
plaas gaan oor wat bevorderlik 
en geriefiik vir die besoncler~ 
"\)arty in bepaalde omstandig
b.ede is. Dit gee deurslag - nie 
')Orwegings van volksbelang 
nie. As die lid van Stemfontein 
sou opstaan en 'n sekere optredc 
bepleit omdat dit in volksbelang 
is, sal die koukus se antwoord 
min of meer as volg wees: 

LOGIES KORREK 

.,Vriend, jy is volkome reg. 
Wat jy daar bepleit, is van die 
hoogste volksbelang, en dit is 
presies wat ons party ook vir 
die toekoms beoog, Maar om-

1 .,DIE o.B." word gedruk d~ur Pro 
Ecclesi&·Drukkery Beperk, Stellen
b06cb, vir die elen&ars en ultgewere: I 
VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote 
Kerkgebou 703, Poebus Hll, 
Kerkpleln, Ka.apatad. 

WIL L.V.'S LAAT 
INPAS BY KROM 

GRONDWET 
'n Dubbele ongerymdbeid in die Unie se konstitusionele 

samestelling is verlede week deur dr. Malan beklemtoon 
toe by 'n speslale Transvaalse skool vir parlementslede se 
kinders in die Kaap in die vooruitsig gestel het. Die een 
ongerymdheid is dat daar twee hoofstede moet wees wat 
groot koste en ongerief meebring, en die tweede is dat die 
onderwys van die jeug toegewys is aan die provinsies, 
sodat daar inderdaad so 'n diepgaande verskil in die aard 
van die onderwys is dat Transvaalse kinders• nie in Kaap· 
landse skool kan aanpas nie. 

Dr. Malan het gese dat die 
skoolkursus in die twee provin
sies verskillend is en moeilik
heid skep vir die kinders van 
amptenare en parlementslede 
wat 'n deel van die jaar in 
Kaapstad is. Die saak is reeds 
bespreek en daar is aan die 
hand gedoen dat samesprekings 
geopen moet word wat daartoc 

dat ons party daardie oogmerk 
aileen kan bereik indien hy 
sterk en aan bewind bly (of 
aan bewind kom) sit daar gcen 
sin in om dit nou te bepleit 
of deur te voer tot skade van 
die party nie. Dan kry jy dit 
in elk geval nooit bereik nie. 
Help dus eers om die party se 
flanke teen aanvalle van die 
opposisie (of regering) te dek, 
en sodra die tyd gunstiger is, 
kom jy met jou voorstel. En as 
jy dit nie wil doen nie, kan jy 
nie meer lid van die party wees 
nie, want dan handel jy tot 
nadeel van die party en dus 
onregstreeks tot nadeel van jou 
en ons ideale." 

Wat staan die lid van Stem-

Versigtige 

sal lei dat die Transvaalse On
derwysdepartement gemagtig 
word om 'n skool by Wingfield 
te open. Wetgewing mag nodig 
wees. 

Die posisie dat die Unie twee 
h9ofstede het, bring groot koste 
en vir die amptenare opoffering 
mee. Veral vir die wat huis
gesinne het, het dr. Malan gese. 

fontein nou te doen? Die argu
mente klink !ogles. Dit is beslis 
waar dat as hy die party bloot 
st.el aan gevaarlike kritiek of 
teenpropaganda, hy die enigste 
instrument verswak wat sy oog
merke ooit kan verwesenlik. En 
omdat hy niks anders kan doen 
om daardie oogmerke te bereik 
nie, bly hy maar binne die party 
en onderwerp hy hom aan kou
kusbesluite wat nie volksbelang 
voorop stel nie. 

Die oplossing le voor die 
hand: die man moet 'n ander 
werktuig kry om sy land se 
belange mee te dien. Maar 
daaroor handel ons 'n volgende 
keer. 

verp.akking 
verseker 

veilige afteweri~g 

Dit is 0 NSEKER Dit is VEILIG 

Mocnie goederc los verpak nie. Maak aile ruimtes styf vol. 

Moenie swak kartondose vir 
swaar goed gebruik nie. 

Moenie brcekbare goed onbe
skerm verpak nie . 

Gcbruik stewige houers wat die 
inhoud sal steun en beskerm. 

Draai clke stuk apart toe met 'n 
beskerming van strooi of papier. 

" ONTHOU TOG OM U VRAGBRIEWE TE ~ 
As u pakkie die moeite werd is om te versend, is dit die moeite werd 
om veilig vcrsend te word. Paksorgvuldig, bind goed vas en adresseer 
vollcdig en duidelik. Ons sal die res doen. 

Die Spoorwec behoort aan u-eise word met u geld betaal 
Hierdie is die eerste in 'n reeks we11ke, gep/aas deur die Suid-A/rikaanse 
Spoorwei!, en gemik op die vei/ige vervlJer en snel/e qf/ewering van 
goedere. 


