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SKOUSPELAGTIGE 
INWYDING 

Die ~lonument ter ere van die Voortrekkers is verlede 
Vrydag ingewy op sodanige skouspelagtige wyse dat die 
tien-duisende mense wat daaraan meegedoen bet die grootse 
uiterlike vertoon ongetwyfeld baie lank in bulle herinnering 
sal bewaar. 

Veral vir die kiDders was dit 'n onvergeetlike skouspel. 
Verreweg die grootste skare wat nog ooit in Suid

Af rika byeen was - ongeveer 200,000 mense, b et aan die 
ve.rrigtinge deelgeneem. 

Die boogt epunt is presies om twaalfuur bereik toe dr. 
D. F . Malan onder in die amfiteater gese b et : , Ek gee nou 
die t eken dat die deure ontsluit word." 

Bo-op die koppie is die monument deur twaalf onbekende 
kinders in Voortrekkerdrag geopen. ' n Sonstraal bet deur 
die opening in die dak geskyn op die vergulde woorde op die 
sarkofaag: , Ons vir jou Suid-Af rika." 

'n Diepe s tilte bet geheers wat verbreek is deur die 
klokkespel wat die opening aangekondig b et. 

Die reuse-skare h et spontaan , Prys die Heer" gesing 
en daarna met geboe boofde vir 'n paar oomblik.ke in stille 
aanbidding gestaan. 

Teen dagbreek is die verrigtinge van die kleur ryke dag 
aangevang met 'n saluut van 21 kanonskote. 

Dr. E. G. Jansen, voorsitter van die Inwydingskomitee, 
wat die verrigtinge gelei bet, b et die aanwesiges in E ngels 
(by bet meermale E ngels gepraa t ) en Afrikaans welkom 
gebeet en gevra dat niks tog gedoen moet word om die 
plegtigh eid ' 'an die geleentheid t e verstoor nie. 

Die groot skare was deurgaans ka lm. 

GROOTSTE SKARE OOIT 
IN LAND · 

lndrukke Van Die Fees 
(DEUR ONS SPESIAL E KORRESPONDENT) 

MONmiENTKOPPIE (Vrydag). - Die feesviering 
van 1938 was 'n geskiedkundige gebeurtenis; die feesvicring 
van 1949 was boogstens 'n gedenkwaardige byeenkoms van 
baie duisende Afrikaners. Die huldiging van die Voortrek
kers was, sover dit die uitwendige betref, plegtig - selfs 
indrukwekkend, maar wat die inwendige betref, is dit 
twyfelagtig of enigiets meer gaan agterbly as die Monument 
wat ~ir baie ja re sal pryk as ' n grootse gedenkteken van 'n 
gebeu rtenis waarvan die gevolge in hoofsaak bul gang vol
tooi b et . 

\Verklike spontane geesdrif; 
(lit wil se innige belewing van 
die <linge on<ler die soeklig, b et 
ontbreek op die dag van die 
onthulling. 

P ROTESGEB AAR 

' 
• Die Eerste Minister bet 
'n dawerende ontvangs gehad 
toe by aan die woord kom en 
sy verskyning bet selfs Die Stem 
van Suid-Afrika uit die kele 
laat bars-<>nder protesgebaar 
van die voorsitter-dog die in
druk dat dit net om sy persoon 
gegaan het, kon nie opsy ge
skuif word nie. As h ierdie 
spontane aanhcf aan die einde 
van sy tocspraak gekom het, 
sou dit 'n ander taal gespreek 
bet. 

ONGELUKKIG 

Dat dit 'n ongelukkige reeling 
was dat partypolltieke leicrs ge
vra is om die huldiglng waar 
te neem, het duidelik geblyk
dit het die driedaagsc verrig
tings in 'n anti-klimaks laat 
eindig. Aldrie sprekers, met 
a lle agting v ir die geha lte toe
spraak wat bulle gelewer b et , 
moes spr eek teen dle een of 

ander bevooroordeelde hoek , 
e n wanr aldrie die ,goue midde
weg" probeer volg bet, was die 
waarht"de ''at bulle gebood
skap bet min of meer beperk 
tot die neutrale terrein. Gcnl. 
Smuts was nog maar halfpad 
met sy rcdc, toe die skare be
gin beweeg het terug tente toe, 
en die laaste herinnerings wat 
die duisendes met hulle sou 
saamnccm, was die voorsitter 
se beroepe om die nodige .,val
harding •en moed" ·te openbaar 
en te bly tot die elndc. 

W APEJII'NEERLEGGI NG 

Inderdaad is d ie boogtepunt 
van die ver r igtinge op die eerste 
dag bereik toe etlike '!prekers 
besielende toesprake gehou bet, 
maar veral met die bi<;toriese 
voorstelling \"an gent. De \\'et 
se wapenneerlegging deur dr. 
Gerha rd Beukt"'!. Hierdie voor
stelling is deur baie feesgangers 
as die werklike hoogtcpunt be
skou-'n indrukwekkende en 
aangrypende gebeurtenis wat 'n 
boodskap nagelaat het. 

1938 H et ' n volk in beweging 
gebring ; 1949 bet ' n volk die 
geleentbeid gebied om u lt t e 
kamp en met stof bedek na 
die bui11 terua- te k eer. 

Havenga Oor Trekkers Se 
. Liefde Vir Die Vryheid 

, Die Voortrekker s be strewe k an kort en 
kernagtig saamgevat word in die woorde: ,Hul 
liefde vir die vryheid'," h et mnr. N. C. Havenga, 
Ieie r van die Afrikaner}>erty gese toe hy verlede 
Vrydagoggend die eerste woord gevoer het by die 

Nasionalisme 
Volk Se Stukrag 

opening van die Voortrekkermonument. Voorts h et hy gese: 
, Die vryheidsdrang was by hulle so sterk dat stoflikc hcsit nie daar

teen opgeweeg het nie. Hulle b et hul plase verlaat en vol geloof 'n onbe
k ende wereld vol gevare ingell·ek. 

, Reeds van die dae van Jan van Rieheeck af het dam· 'n st"'lfstandig
h eidsgevoel by die eer ste kolon iste ontwikkel , en dit het stadigaan uit
gegroei Lot ' n liefde vir hierdie land wat die grondslag geword het vir die 
vor ming van ' n nuwe uasie ... . 

,.Dit kon nic andcrs nie: die stukkc nie vcrstaan bet nie ... 
,vrybocrc' hct gou in botsing ge- Opmerklik is dit ook dat 'n 
kom met oorscsc belange, en die groat gctal gckleurdes hul lot 
verset wat teen Willem Adriaan saam met die Voortrekkers in· 
van der Stel ontstaan het, was gewcrp bet, en honderde van 
nie net teen sy tirannie gemunt bulle is saam met die blankes in 
nic. 

DIE BOEREN ASIE · 

,.Dit hct voorgcspruit uit 'n 
sterk onafhankllkheidsgevoel 
waarin die afstammcling van 
Hollander, Fransman en Duitser 
verenig is In 'n nuwc volksge
voel. Willcm Adriaan van der 
Stel het mlnagtcnd gepraat van 
,die boere' wat teen hom in op
stand gekom hct, maar die kolo
niste het trots die naam van 
,die boere' of ,die Boercnasie' 
aanvaar en daarmee die grand
slag gele vir 'n nuwe volksont
plooiing in Suid-Afrika. 

,,Die M rikanerdom wa'! in 
wording. Dit sou sy wor tels h~ 
in 'n gesonde nasionale gevoel, 
en da nrdie gesonde n nsionale 
gevoel bet die stukrag a gter ons 
geskiedenis gebly. 

NASIONALIS~lE 

,.Dit was die dryfkrag wat 
vcrantwoordelik was vir die cr
kenning van ons taal, dit was 
die grondoorsaak van die Groot 
Trek, wat uitgeloop het op die 
stigting van twee onafbanklike 
republieke. Dit pet die stuwing 
gebly toe die Republieke ver
ower is en 'n neergevelde volk 
aangevuur is om voort te gaan 
en om sy natuurlike vryheids
rcgtc op te eis. 

.,Dit bet uiteindelik, n O. a l die 
lotswisselinge d warsdeur ons 
geskied enis, daarop uitgeloop 
dat ons voor die hele w ereld as 
'n soewerein onatha nklike volk 
t'rke n i'l. Dit dank ons aan 
danr<lie pe rsoonlike vrybeicls
drang wa t by ons voorouers so 
'!te rk was e n wat opgeneem is 
in ' n wyere dra ng na volksvry
heid. 

E R FEN1S VA.."'( VRYHEID 

,.Dit is bekcnd hoe daar soms 
beweer is dat.hierdie begeerte 
na vryheid en losbandigheid 
sou ontaard. Die Voortrckkers 
is selfs ,nomadc' genoem! Maar 
die Voortrckkcrs was diep gods
dicnstige mense, en daarom was 
bulle wctsgchoorsaam. H ulle 
wou nie in tuglooshcid verval 
nie, maar hulle het gcsock na 
rcgv~rdigheld en 'n billike ad
ministrasie. Hullc wou nlemand 
molesteer of van sy vryhcid ant
roof nie. Daarom die ontroe
rende stuk geskledenls van hoe 
Piet Retief as oprcgte man eer
lik 'n ooreenkoms met die vcr
raderlike Dingaan wou aan
gaan .... 

Natal dcur Barbarc vermoor. 
, Daaruit is cluid('lik a f te lei 

dat die Voortrekkers die fakkel 
van besk awing in Afrilca inge
clra bet en dat bulle vir die hele 
Suid-Mrika 'n r yke erfen is van 
vrybeid nagelnat h t"t . • • 

,.DIE VOORTREKKERS WAS 
DIE GRONDLEGGERS VAN 
'N TRADISIE VAN VRYHEID, 
BESKA WING EN DIE HAND
HAWING VAN 'N SEDELIKE 
WET WAAR VROE£R NET 
OERWOUDDRANGE BE
STAAN HET. HOE STERK 
DIE DRANG NA ORDE EN 
GESAG ONDER HULLE WAS, 
WORD DUIDELIK BEWYS 
DEUR DIE FElT DAT DIE
SELFDE MENSE W AT AS 
,BANDELOOS' BESTEMPEL 
IS, BINNE 'N JAAR NA DIE 
AANV ANG VAN DIE VOOR· 
TREKBEWEGING DIE EER
STE VRYVERKOSE WETGE
WENDE RAAD TEN SUIDE 
VAN DIE EWENAAR TOT 
STAND GEBRING HET. 

WESTERSE T RADISIE 

,.As godsdienstige mense met 
'n sedelike bewussyn, as erfge
name van 'n groat westcrse tra
disic van dcmokratiese vryheid, 
wou hulle nie in anargie verval 
of lewc nie, maar het hulle skui
Jing gcsock in die krag van 'n 
konstitusie. Hulle hct hulle nie 
blind geskaar agter 'n selfaan
gcstcldc Icier, soos maar te dik
wcls in omstandighede van 
h ierdie aard gebeur nie. Hul 

Regter Thorn pson 
Se Hulde 

Regter C. !\'e\\10n T hompson, 
bet as Engelssprekt"nde M ri
k a ner, die f('c>sgnngers toege
spreek . H y is 'n agterkleinscun 
van William Rowland Thomp
son, wat in April 1837 namens 
die inwoners van Grahamstad 
en omlig~ende plckke 'n Bybel 
aan J acobus Uys en sy Voor
t rekkers, wat op pad na die 
Noorde buite Grahamstad uit
gespan het, oorhandig het. 

,.Honderd jaar later, in 1938, 
is ek namens die Thompson
familie gevra om 'n Bybel aan 
te bied aan die Icier van die 
A.T.K.V. se ossewatrck na die 
Voortrekkermonument. Ek bet 
die Bybel geskenk en die aan
bieding gedoen. 

,.Daarom bet Piet Retief dui- ,.En nou, na 'n honderd jaar 
delik in sy bel'l:>cmdc manifcs van intieme familic-omgang en 
gese: ,Ons wanhoop daaraan vriendskap het die Voortrek
om die Kolonie te red van die kermonument - inwydingskomi· 
euwels wat dit in alle dele ver- tee vir my, 'n Suid-Afriknncr 
ontrus. Ons trek om d ie ware van suiwet Britse herkoms, ge
vryheid hoog te hou. Ons trek nooi om vandag hier op te tree," 
om rustiger te kan !ewe, en In het regter Thompson gesc.c 
vrede en vrlendskap tc vcrkccr .,Dit gee my die geleentheid, 
met aile mense.' waarna ek met albei hande 

.,Gcen wonder dat Jacobus gryp, om aan u te se dat terwyl 
Uys, vader van Pieter Uys, se ons besef dat hierdie groat 
Engelssprekende medeburgcrs nasionalc dag vera! u dag is, 
'n Bybel as afskeidsgeskenk aan ons wat van Britse herkoms is, 
hom gegee het nie, want ook saam met u juig, en ons wens 
hulle het ewe swaar gely onder u geluk met die pragtige 
'n adminlstrasie wat hul vraaa-· aukses." 

leiers is behoorlik vcrkics, en 
die hoogste mag bet gcbly in die 
handc van die volk self · wnt die 
reg gchad het om sy wcttige 
verteenwoordigcrs tc kies . . . 

,Op so 'n gesonde grondslag 
kon 'n \"erenig<le YOlk latt"r op
gebou word, want solwl l~ngels
sprekende as Mrikaan<~'IJ)rt"kl•n
de deel in hier<lie groot om·t"r
vangbare \\'esterse tratli"l~ •.• 

.,Aibei volksdcle het 'n ho~ n,.
ting vir die wettige gcsn~ c 
albei wil wet en orde gchand· 

<Vervolg op bladsy 4 kolom ~ l 

Verbod Op 
Partypol itiek 

,.Die amfitcatcr sal beslis 
nooit vir partypolit'eke verga<'c· 
rings gcbruik word n'c," bet <' " 
E. G. Jansen verklaar aa!l ·• 
vertccnwoordiger van <' c 
Vadcrlnnd. 

Gcvra of hy al'l voors it tcr t :· 
die hoek:;teen!egging van c' "c 
Monument in 1938 en nou wee." 
as voorsittcr by die inwydir.gs 
fees die geesdrif en opkoms J.y 
die twec gelcenthede w"l r.e
spreek, hct dr. Jansen gese c'at 
daar di6 keer ongetwyfelrl (' l''· 

scndc mccr mense by d'c 1'.1:0 
ment vcrgadcr is maar oo · 
kwessic van gecsdrif wo· ' 
nie 'n menlng u itspreclt n"c 

Dr. Jansen het gesc dct c11<.' 
Bchecrraad van die Voo·t-e" 
kermonumcnt sal beslu' t of ,-rr 
in die tockoms gerccld \·o" 
feeste by die Monument rc~ c 
sal word- dalk nog al om c'<.' 
vyf jaar. 

INSPIRASIE TOT 
EENHEID 

,,Deur die oprigting van bier
die monument bet die huitlige 
geslag van Afrilcnners, Engc>ls
sprekend sowel us Afrikanns
sprekend, getoon dut helle 
waardeer wat die Voortn•ltl' e!'s 
onder Ieiding Yan di~ Al!er
hoogste tot stand gebr'n~t h~>f" 
bet dr. E. G. Jan.,en, l\l'n!stc 
van Xaturelle&ake ('n \·oon;!t'•·
van die Sentrale \'olksmom·
mentekomitee en die Voortrt!l(· 
kermonument - inwyding&!tom'
tee, in die sloh,·oord ges1".' 

,.Die hulde aan hul nauc•ln::::
tcnis bestaan nie so seer u1t 
roem op hul oorw)nnings oor 
die inboorlinge nie. Dit bcstann 
vernaamlik daarin dat ons die 
Voortrekkers eer vir al die 
voortreflike karaktertrekkc wat 
bulle gekenmerk het. Hul was 
die grondleggers van 'n nuwe 
nasic met 'n nuwe taal van sy 
eic en met 'n eie uitkyk op die 
I ewe. 

.,Gelykheid is die enigste 
grondslag waarop da:ar samc
wcrking en duursame vrcde 
tusscn die twee blanke volks
delc in Suid-Afrika kan wecs 
Ek wil met aile nadruk h'er 
verklaar dat ons wat Afrikaans
sprckend is, niks van ons 
Engclse medeburgers verg wat 
ons nlc bereid is om ook aan 
bulle te gun nie. 

,Ek vertrou dat hierdie 
Monument 'n gcdurige inspira· 
sie tot so 'n eenheid sal wees.'' 
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DIE LEWE EN STERWE VAN DIE 
AFRII{ANERBELD: JOPIE FOURIE 

Op die plaas H artebeesspruit, in die distrik van Pretoria, 1 dit• daad hct my gccn lekker I lei het, is genoeg, maar ek vra 
bet Joseph Johannes Fourie op 28 Augustus 1878 die eerste gcvocl teen die Engelse gegee slegs genade vir die Afrikaners 
lewenslig aanskou onder die Republikeinse vlag. 1 nie, maar ck het probeer om wat onder my govcg het. My 

Sy eerste s koolopleiding h et hy ont,·ang op 'n plaas- d~t tc vcrgcet in die hoop dat invloed was groot oor hulle." 
skool te \Vildebeeshoek en bierna onder ' n sekere Louis, die Engclsc ~ct o~s so~ saam- Na hierdic woorde hct kom
ook te Pretoria. werk om Suld-Afnka n .voo~- mandant Fourie weer rustig 

spocdigc land te maak. H1erd1e gaan sit en vir 'n oomblik was 

In 1893 is hy tesamc met die 
seun van genl. Piet Joubert na 
die Grey-Kollcge, te Bloemfon
tein waar hy vir drie jaar 'n 
fluksc en hardwerkcnde student 
was. Onder sy kollege-maats 
was welbekcnde Afrikaners soos 
dr. Reitz, Jan Joubert, Stepha
nus Prctorius, Frans Cronje e.a. 

Met die Jamcson-inval, het 
Jopie tydellk sy studies gestaak 
en na Pretoria vertrek. Sy 
vaderlandsliefde het bo alles 
getel en hy kon die genot daar
van smaak om dee! te neem 
aan die oorgawc tc Doornkop. 

Vir verderc opleiding het 
Jopie later na Stellenbosch 
gegaan. 

Nadat by sy studies bier vol
tooi hct, het hy na Pretoria 
teruggckeer en 'n wcrk aanvaar 
in die kantoor van die Ouditeur
Generaal, waar hy sy pligte met 
die grootste nougcsetheid nage
kom hct. 

Nie lank hierna nie het die 
Tweede Vryheidsoorlog uitge
breek en Jopie het gegaan as 
rapportryer vir gcncraal Jou
bert. In hierdio hocdanigheid 
het hy die Natalse veldtog mcc
gemaak. 

Deur sy dapperhcid het hy 
hom in meni.,ge groot gcvegtc 
onderskei. Dcur sy kalmtc en 
onverskrokkenhe!d bet hy re
spek afgedwing by sy mode
burgers en 'n groot invlocd op 
hulle uitgeoefen, hoewcl hy toe 
nog feitlik 'n penkop was. Hy 
was altyd gerecd vir die allcr
moeilikste taak hetsy in die dRg 
of nag, in reen of sonskyn. 
Jopie was maar steeds d :e aan
gcwesc persoon om die taak tc 
verrig. 

Na die inname van Pretoria 
is Jopie vir besondere rapport
dlcns aan adv. Esselen gegee Clll 

is hy na die Wcste. Spocdig 
hierna het hy egter teruggekeer 
en weer by sy eie kommando 
aangesluit op pad na die Hoe
veld. Na sy terugkoms hct hy 
aangcsluit by die kommando 
van sy oom, kommandant Pre
torlus van HCiidelberg. 

Noord van Pretoria is Jop!e 
emstlg in die been getref en 
gcvangc gcncem. In die hospi
tnal moes hy verskeie pynlike 
operaslcs ondergaan, wat hom 
krcupcl laat loop het. 

Nic alleen op die slagveld, 
maar ook op die sportveld bet 
Jopie hom onderskci. Hy was 
'n staatmaker-voorspcler van 
Pretoria se ccrste voetbalspan. 

Na die stlgting van die Unie
Krygsmag het Jopie daarby 
aangesluit en kaptein geword 
van die 13de Regiment. 

Hy was getroud met 'n nooi 
Engelmobr. 

J opie en 'n vricnd, Teichmann, 
was op die aand van 10 Oktober 
saam in Pretoria. Hullc voor
nemens was om dieselfde aand 
na hulle plase terug tc keer, dog 
die dreigende donderweer het 
bulle van hullc voornemens Jaat 
afs!en. 

Albei het nou besluit om na 
d:e Opera-gebouc te gaan waar 

Lees: 

ONS HERDENK 
Joseph Johannes 

Fourie 
(28 Aug. 1878-20 Des. 1914) 

'n Lewenskets 
deur A. l\1. du Plessis. 

Prys 1/ 6. 
Beste! by: 

A. M. DU PLESSIS 
Laudana, Uniondale. 

die vcrjaardag van president 
Kruger hcrdcnk sou word. 

Fourie, nie gckleed vir hierdic 
deftigc gelcentheid nie, het 
besluit om 'n sitplek te kry 
waar die mensc hom nie so 
makl:k kon opmerk nie en so
doende het hy op die gallery te 
Iande gekom saam met 'n aantal 
persone wat gekom het met die 
doe! voor oi> om die verrigtinge 
te laat skipbrcuk ly. 

By die optrec van 'n koor het 
hierdie pcrsonc dan ook begin 
om allerl<:V. ongcpastc liedere tc 
sing. Fourie hct dadolik opge
staan en hullc in Engels ver
maan om ontsag tc he vir bier
die Afrikaner-funksic. Hy het 
hulle vriendelik vcrsock om dan 
liewcr die gcbou te verlaat as 
hulle nic begerig was om die 
toespraak van gcnl. Beyers te 
hoor n'e. Verder ho~ hy bulle 
:laarop gewys dat Afrikaners 
nog nooit so gehandel bet op 'n 
funksie deur Engelsc gehou nic. 

Sommige van die Engelse 
1anwesigcs het hierna die 
woorde van Fourie bcaam en 
Jic aanwesiges gevra om hullc 
tc gcdra. 

Alles was egter tcvcrgccfs. 
Hierdie pc.rsone se doe! was 
slcgs om die verrigtinge tc vcr
mgeluk en mooipraat kon hulle 
tic tot ander insigtc bring nic. 

Die volgende more, Sondag, 
'1et Jopic na Gezina vertrek en 
laar aan 'n vriend gese dat die 
;ebeurtenis van die vorige aand 
10m wys dat die Engelse altyd 
iaarop uit sal wees om Afrika
•ers te vertrap 0:1 te vervolg. 
Iy hct verder gese dat allcs 

,\'at hy probeer vergeet het weer 
n hom wakker gemaak is en 
a t dit weer in sy bloed bruis. 
Vanaf daardic aand in die 

)pcragcbou was Jopic reeds 'n 
ebel en ook geen wonder dat 
oe die Rebcllic uitbreek, Jopie 
lJl d 1c voorpunt was nie. 

Die skandelike oorwinning 
•an d!c Engclsc in die Tweede 
'lryheidsoorlog waarin geveg is 
ccn vrouc en kinders was nog 
1io vcrgcct nie en in 'n rebellie 
vas m skicn nou die kans om te 
crgeld vir die onreg. 
In aile crns het die Rebellie 

t1tgcbreek. Steun van alle 
\frikaansgesinde persone is 
·erwag. dog slcgs 'n klein 
;rocpic mocdigc Afrikaners het 
rt gewaag en andcrmaal moes 
lie aftog gcblaas word teen die 
)Orweldigcnde mccrderbeid met 
Jopie en sy makkcrs in hegte
lis, aangckla van verraad teen 
lie regcring en 'n gcwapende 
nag teen die Britsc trocpe, wat 
tou weer daarop uit was om die 
')uitscrs te hinder. 

TEREGSTELLil\ G 
DOOD 

EN 

In die tcenwoordigheid van 
'n groot aantal aanwesigcs het 
:lie vcrvolger op formele wyso 
lie hof toegcsprcek en nadat 
!ly die saak afgcsluit het, is 
Fourie ontbicd, aangesien hy die 
'1egeerte uitgespreek hct om ook 
iie hof toe te spreek. 

Met die hoog opgcrlgtc hoof 
' n oortuig!ng in sy stem hct hy 
)nder doodse stilte die hof as 
volg aangespreek: 

,.Ek wil weergee waarom ek 
op d'c 16de Desember 'n .ge
wapcndf' mag teen die Engelsc 
trocpc in die veld gehad bet. 
As Transvaler is ek gebore onder 
l;c Rcpublikeinse vlag en in die 
IM tc oorlog het · ek teen die 
Engelsc geveg totdat ek swnar 
gewond in die hospitaal opge
necm is. Solank as wat ek 'n 
gcvangene was, bet 'n Engelsc 
Otfisler my 'n blou merk ge
stamp met sy rewolwer. Hler-

toestand onder die Engelsc be- daar 'n doodse stiltc in die hof. 
wind bet etlike jare voortge- Op versoek van adv. Van 
duur en my ondervinding is Hees, bet kolonel Moorhead be
dat die Engclse gedurende bier- gin om getui=is vir die ver
die tyd altyd daarop uit was om dediging af tell!. 
die gevo<'lens van die Afrikaners In antwoord op adv. Van Hecs 
seer te maak op elke moontlike het kolonel Moorhead verklaar 
pick waar die gdeentheid hom dat 'n regiment op aktlewe 
voorgedoen h~t, en ek daag enige die~ns is sodra 'n bevel uitgercik 
Engclsman Ult om wanncer hy I is om bymekaar te kom. So
onder 'n ander nasie tc staan doende was die manskappc van 
kom en sy gevoclens so seer- sy regiment op aktiewe diens 
gemaak word, te se dat ek 'n gewees op 26 Oktober. 
fout gemaak bet. . In antwoord aan majoor D . 

,.'n Tyd gclcde toe• daar sprake van Velden bet getuie gese dat 
was van 'n oorlog in Suidwes- sodra 'n man kennis kry dat hy 
Afrika was ek een van die per- opgeroep is, hy op aktiewe diem• 
sone wat daarop tel' was, maar is. 
ek bet nie daaroor gcraas nie, Adv. Van Hees het hierna die 
want ek kon nie insien waarom aandag van die hof gevestig op 
ons regering 'n oorlog sou ver-
klaar teen Duitsland wat ons 
nooit enige kwaad aangcdocn 
het nie. Verder kon ek nic in
sien waarom ons jong Afrika
ners moes veg vir die ecr van 
Engeland nie, vera! as ons na
dink aan die Slagtcrsnek
moord, aan Blo~drivier en die 
rr.oord op Piet Retief geplccg 
dcu1· kaffers onder aanvocring 
van En.gclse offisiere. Ook nie 
as ck dink nan die dertigduisCilld 
vrouc en kinders wat vermoor 
is deur Engeland nie En ek 
daag cnige man uit om te se dat 
ck 'n fout gemaak het. 

,.Ek wcet dat die regering my 
beskou as 'n Rebel en teleurge-
steld is in my, maar ook ek is 

Dit was gister presi<'s 85 
jaar gelede dat die repu
blikein, Joseph Johannes 
I~ourie deur 'n peleton van 
twanlf soldate in Pretoria 
doodgeskit>t is weens hoog
verraa<l teen die Brit<,e 
EmJ)ire. 

lJit dankbaarheid en 
p ietl'it 'ir !>Y republikeinse 
trou plaas ons meegaande 
le\\t•n.,sket<, ter h t>rden
king \1\n die nagedagtenis 
\:In h ierdie t>erbare Afri-
kane•. 

'>aic tcleurgcsteld in die rege- die kcnnisgewing van genl. 
ring wat ek daargested en waar- Louis Botha van die lOde De
voor ck my bloed opgeoffer het. 
Daar word gepraat van gelyke 
r<'gtc. Gaan maar na die tronk 
~n kry 'n gcwone kwitansic vir 
'n pyp en kyk of daar 'n enkele 
woord Afril{aans op is. Waar 
kom die gclykc regte dan in?" 

Hierop wou Fourie die bewys
stuk ann sy verdedigers gee, 
maar di6 hct gese, dat hy dit 
nie mag annnecm nie maar dat 
iit aan die hof gcgec moes word. 
Hierop het hy dit aan een van 
<lie klerke oorhandig en met 
rustige stem vcrvolg: 

,Toe ck onlangs na 'n kon
~ert in die Operagebou gcgaan 
1-tet wat gehou is tcr ere van ons 
~eag-te president Kruger op '>Y 
verjaardag, hct ek in plaas van 
mus'ek en tocsprakc vuil vloek
woorde gcohoor en ondcrwyl 'n 
t>redikant 'n opcningsgcbed gc
doen het, is ,.Rule Brlttania" 
met stokke in ons kclc ingcslaan 
en die dames op die vcrho:>g i~ 
met vroteiers gegooi, As hit'rdi,. 
8ngelse gelykheid is, is dit v:r 
my 'n groter ecr om hier t<' 
'!taan as 'n gevangene dan 'n 
offisier in die Engelse leer t e 
weoo. 

,.Wat ek gedoen het, was met 
'n rein gewete en uit oortuiging 
en ek is sclfs vandag nog oor
tuig daarvan dat daar gcnocg 
mense is om Suid-Afrika tt' 
red." 

Hierop het Fourie hom om
gcdraai en na sy broer gewys 
en gese: 

,.My groot invloed hct hom 
bcwceg om so te handel. Ek hct 
hom die instruksies gegeo daar
toc en ck wil die hof vra olh in 
aanmerking te neem dat hy nog 
baic jonk is. Hy is my jongste 
brocr en het 'n groot vertroue 
in my gehad. 

,.As daar vandag Afrikaners 
in die hof aanwesig is wat hulle 
hart mot's uitpraat en hulle is 
gcen Godloenaars nie, sou hulle 
gecn ander woorde kon geuiter 
het nie. Ek kan nie vals wees 
nie. Ek was dit nog nooit in 
my !ewe en God help my dat 
<'k dit ook nooit sal wees nie. 

,.My it!ec is nie om die hof om 
genade te smcek nie, want die 
iCnade van my God wat my ge-

sember. 
Adv. Van Hecs hot vervolgens 

gcwys op Artlkcl 69 en 97 van 
:lie Vcrdcdiglngswct en Artikel 
189 van die Militere Kode en 
gcse dat as die hof nie oortuig 
·s dat die beskuldigde op ak
tiewe dicns was nie, die hof 
;een reg het in die saak nie, 
maar dat die beskuldigdo ver
hoor moet word deur 'n Siviele 
'lof volgens Artikcl 40 en 97 wat 
>e dat as 'n man nie op aktiewe 
iiens was nie by aangekla moet 
>taan voor 'n sivielc hof. Aan
;aande 'n misdaad moct die hof 
:>ortuig wces dat die bcskuldig
:le op aktiewe diens was of dat 
'ly daarvan bewus was dat hy 
vir aktiewc diens opgCifocp is. 
Volgens Artikel 189 van die 
Militere Kode moct 'n bcskul-
1igde op werklike akticwc dicns 
wees om voor 'n veldkrygsraad 
tereg te kan staan en is Artikel 
105 van die wet aangaandc di<' 
Veldkrygsraad bier van get'n 
toepassing nie. 

Na aanleiding van die beskul
ilging het die VCirdedigcr ver
klaar dat dit nie hoogverraad 
·s nie maar wei verraad. Hy 
hct verder gese dat die straf 
!llleenlik tronkstraf of verban
nlng. kan wees en dat daar van 
hoogverraad gcen sprake is nie 
en dat verraad selde met die 
dood gcstraf kan word. 

Ook het hy gese dat hy oor
tuig daarvan is dat die hof nie 
lie swaarstc straf op Jopie 

Fouric se jongsto broer sal le 
nic, aangesien hy onder die in
vlocd van sy oucr broer was. 

,Jopie Fourie het om geen ge
nadc gevra nie. Hy het die 
mense uitgedaag om te bewy!: 
rlat hy nic deur hoer gevoelens 
gelei was nie. In elke land sal 
mMsc die Naslonale vader
landslicfde stel bo aile voor-
regte wat die oorwinnaar hom 
gee. By Fouric het die liefde 
vir sy land bo alles getel", aldus 
adv. Van Hct's. 

Adv. Van Hces het 'n boeien
de <'n gcvocligc pleidooi gelewer 
en by die ho! aangedring om die 
gevoelens van Fourif' in aan
merking te neem met landsom
atandiihede en die kenniage-

wing van 19 Descmber van gcnl. 
Botha waarin hy die publiek 
sowel as die offisierc en trocpe 
gevra het om tc vergewe en te 
vergeet. 

Adv. Van Hccs hct ten slotte 
die hoop uitgcspreclk dat die 
hof genade sal bctoon tccnoor 
Fourie se broer en die man
skappe onder Fourie en hulle 
'n kans sal gee. 

Hicrop het die hof verklaar 
dat hy die vonnis in oorweging 
sal neem en is die hof verdaag. 

Die Saterdag het vcrskeie vcr
soekskrifte deur die stad rond
gcgaan waarin gevra is dat in
lien die doodvonnis oor die 
Fouries uitgesprcek word, dit 
nic moes voltrek word nic. 

'n Deputasie bestaandc uit 
ds. D. F. Malan, ds. C. Neethling, 
ds. H. S. Bosman, genl. Joubert, 
lr. A. E. Griinberger en dr. 
Gcy van Pittius is aangestel om 
hicrdie versoekskrifte aan die 
Minister van Verdcdiging te 
oorhandig. 

Daar is verneem dat gene
rani Smuts nie meer op Pretoria 
was nie, maar op sy plaas te 
Irene en van Kommissaris 
Schrot'der is 'n permit gevra vir 
bicrdie dcputasie om daarbcen 
tc gaan. Die skriftelike toe
stemming is gegee. 

Toe die deputasie op die plaas 
van generaal Smuts kom, is 
Jaar aan bulle meegedeel dat 
Jie gcncraal vir 'n wandeling 
;egaan het en dat hulle nie 
.vis waGrhecn nic. Hierop bet 
iie dcputnsie bcsluit om tc wag. 
~a ongcvecr 'n half-uur het 'n 
motorkar daar aangery gekom 
•n 'n oombllk later het die de
putasic die mcdedcling ontvang 
dat die gencranl na Pretoria ont
bied is dcur die Vcrdedigingsde
partemcnt en dat hullc nou op 
sock was nn hom. 

Gerugtc hct later die ronde 
gcdoen dat gencraal Smuts hom 
doelbcwus vcrskuil hct, aange
sien hy nic die deputasic wou 
ontmoet nie. 

Die dcputasie het vcrvolgens 
na Pretoria tcrugg<'kcer en be
sluit dat d~. Malan, ds. Bosman 
::-n ds. Nccthling die vcrsock
>krifte voor gencraal Smuts sou 
'e. Hulle het egtcr nie daarin 
~cslaag om 'n ondcrhoud met 
:lie Minister tc V<'rkry nie. 

Om 10-uur het hulle berig ont
vang dat die doodvonnis reeds 
oor Jopie Fourie uitgcspreek is 
maar dat luitenant Fourie be
gcnadig is en gcvonnis is tot 
vyf jaar tronkstraf met hardc 
ubeid. Hierna is die versock
'>krifte nan luitenant Louis Es
selcn gegee om aan generaal 
Smuts te oorhandig. Hy bet 
daarin geslaag om generaal 
Smuts oor die telcfoon te spreclt. 
Die Minister hct geantwoord dat 
die vcrsockskrifte die volgendc 
oggcnd (Sondag) aan hom voor
gel~ kan word. Die volgende 
1ggl'nd was dit egtcr nie meer 
nodig nic aangesien die dood
vonnis reeds voltrck was. 

Mev. gcnl. Piet Joubert en 
Topic se ou moeder was ook on
der dicgenc wat Saterdag te
vcrgccfs probeer het om met 
gcnernal Smuts in aanraking te 
kom. 

Dif' Saterdagaand om 9-uur is 
die tydlng na Kommandant 
Fourie oorgebrlng deur een van 
rlle nmptcnare wat hom aan die 
~laap aangctref het in sy sel in 
die aanklagkantoor. Die ampte
nanr hct hom as volg aange
<;prl'ck: 

,Joseph Fouric, you arc to be 
shot to-morrow morning at day
break." 

Fouri<' hct hiernn gevra 
of hy vir ds. Necthling van 
Eloffsd:ll mng sien. 

Dr. Davids hl't hom gcvra of 
hy 'n slaapmlddel wil he waar
op FouriP geantwoord het dat 
hy sy laastt' ure wll gebruik 
om hom voor te berel vir die 
dood. 

.. 
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DOODGESI{IET SONDAGMORE 
20 DES. I 1914 tradisies van ons volk. Laat my 

blocd tog nie tevergeefs vloei 
nie. Ag, doen tog u bes vir my 
broer Hannes. 

my omdat my . tyd op aarde om 
is. Moenie oor my . treur nie. 
My dood is vir 'n edele saak! 
Vetrou op die Here en Hy sal u 
troos en uitkoms gee. Die wat 
op God vertrou hl•t nic op sonde 
gebou nie. Gclicfde familic 
troos u in die Here. Hy is gc
nadig en barmhartig. 

Martelaar vir reg, wa.arheid en 
vryhcid, vir God en Vaderland. 

Dierbare Vroutjic: Jopie gaan 
u voor na onse Vader. Da.ar is 
baie wonings. Troos u daarin 
dat God my siel gercd het van 
die hel. Hierdie oorlog was my 
redding. Dierbare Skat! Ver
geef my as ek u soms onreg
vru-dig bchandcl het. Ek het 
baie bcrou daaroor gehad. God 
sy met u tot ons wcdcrsien. 

Joseph Johannes 
Fourie 

28 Aug. 1878-20 Des. 19lt. 

By d ie aankoms vcn ds. Necth
ling bet Fouric vcrsock om ds. 
Bosman ook te sicn. Laasge
nocmdc hct onmiddellik opge 
daag. Fouric bet hom daarna 
versoek om die tyding aan 
sy ouers oor te dra. Onder an
dere hct hy ook versoek dat die 
owerhcid sy brocr by hom in 
die sci moes toelaat. Hierdic 
versoek word ccrs net vir ~ 
minute tocgestaan maar later 
verleng tot 'n driekwarticr. 

Om twaalfuur is kommandant 
Fourie tcsame met ds. Neethling 
vervoer na die planslikc tronk. 
Aan die bcwaarder bet Fourir 
gcvra om hom 'n tafcl en skryf
papicr te gcC\ 

Vir geen cnkcle oomblik bet 
hy aan slaap gedink nic maar 
die hele nag geskryf en gebid. 

Aan een van die nmptenare 
hct hy in Engels gcsc: 

.,Now I am to die for re
maining true to that under 
which I was born and under 
which I have always fought. No 
mercy ts extended to me, 
although I happened to be the 
boy who went under the whitE" 
flag to accept the surrender of 
Jameson and afterwards he was 
made Sir Starr-Jameson, and 
I am to be shot." 

Om kwart oor vyf die oggcnd 
het Fouric en ds. Necthllng die 
geraas gehoor en wis hullc dat 
die uur van die teregstelling 
aangcbreek hct. Jopie bet op
gcstnan en begin om t<-' bid: ,.0 
God gee my krag en moed en 
help my tot die cinde toe." Die 
balju bet hicrop die sel binno
gekom en gcvrn of Fouric nog 
cnigc versock hct waarop hy 
geant\voord bet dat sy liggaam 
aan sy familie oorhandig mocs 
word. Die amptcnaar het bCilowc 
om sy bes ·te 

1
docn. 

Van dr. Clarke het hy eni,gc 
mcdisyne geweler en aan ds. 
Nccthling gese: 

,.Hulle moet my tog nic in my 
gesig skict nic. Ek het 'n groot 
Afrikancr'-hart en daar is ge
noeg pick om my tc skiet." 

Ds. Neethling bet hierop ver
klaar dat hy in die scV. sou ag
terbly om vir Jopic te bid waar-
op hy gcantwoord het: ' 

.,Ou vricnd, jy was met my 
gew·ecs tot die laastc, sien my 
ook nou af want dit sal vir my 
'n troos wccs." 

Ds. Necthling bet aan sy ver
soek voldocn en albei het die 
sci vcrlaat na die agterpla.as 
van die tronk waar dio vonnis 
voltrek sou word. Jopie bet 
hierna ds. Neethling die hand 
gegee en op die stocl gaan sit 
en begin om tc sing sonder 
cnige vrccs in sy stem. 

,.Als wij de doodsvallei 
betreen, laat ons elk aardse 
vriend aileen." 

Onder die sing van die la.aste 
woorde het die skote gCtVal wat 
sy dood aangekondig bet. 

Die volgcnde bcrig het die 
Sondag in die pers verskyn: 

:Mocnie oor my rou nic maar 
Ka~tein J?seph Johannes I skryf op my grafstccn .,Vir God 

Four1c en lu1tenant Johannes en vir Vaderland." 
Petrus Fourle, offisiere van d"e 
Noordelike Bcrcde Skutters 
wat op dio sestiende saam met 
d-•c-cn-veertig ander rebclle op 
a.e plaas Nooitgcdacht in die 
distrik van Pretoria gcvange 
gcnccm is en op die agtiende 

Groete aan aile opregte Afri
kaners van u getroue landge
noot en vriend, 

Jopie Fourie. 
Pretoria-Gevangcnis, 

Sondagmore, 1-uur. 
Komdt. van die Republikcins

gesindc.l Aan die \Vel-Edele Heer, 
Erc-Genera.a.l van d e Britsc 

Jopic. 

en nc-'tntiende voor die algemcnc I Gctrouc Afrikancr-vriende en 
Veldkrygsraad tcreg gestaan -vriendinne. 

Trocpe, Minister van Brits 
Suid-Afrika, Kommandant 
van die Afrikancrvolk. 

Heer Jesus gee my dicrbare 
vrou krag om hicrdic beproe
wing tc kan dra. Skcnk haar 
U troos, sodat tms mekaar weer 
kan ontmoct in die Hemet. 

het op beskuldiging van vcr
raad is skuldig bevlnd en ter 
dood veroordeel. Luitenant 
Four:e het genade ont
vang en sy vonnis is vcrandcr 
tot vyf ja.ar tronkstraf met bar
de arbcid. Die uitspra.a.k van 
die hoC is aan die gevangcne 
meegedeel om ncge-uur die 
aand. 

Om vyf-uur vanoggcnd _is die 
vonnis oor Four:e voltrek deur 
'n peleton bcstaande uit 
twaalf man. Hy was oomblik
lik dood. Die prcdikant was tot 
die eindc by hom en die oorle.:!c 
offisier bet die dood met kalmtc 
ingega.a.n. 

SY BRIEWE 

Die volgcnde briewe is die 
oggend na sy dood in sy sel aan
getref en ander in bcsit van ds. 
N"cethling. 

Pretoria-Gevangenis, 
Kwart oor dric vm. 20 Des. 

Dicrbare Ouers! 
Dierbarc Vrou! 

God gee u vrede in u harte. 
Hy troos u in u bcprocwing. 
Ek ga.a.n van u af weg met die 
Here as my Leidsman deur die 
donkere dal van die dood. Ag: 
treur nie!, maar lees Psalm 121 
vir troos. 

God is goed en magtig. Die 
Here sterk u geloof. Ag ge
licfdes ek vocl so bckommerd 
oor Hannes in hierdie donkere 
dac. Bid vir hom! Gee my 
groete aan Kotie, Fons, Anna, 
Chris, Eda, Kowie en Bctha, 
uan Oupa en aan al dico gctroue 
familie. 

SC aan hullc dat God my 
Lcidsman is. My doel was heilig. 
As ck iets gedocn bet op aarde 
wat nie goed was nie moet God 
my dit vcrgewc. Hy het my 
hand gevat. Hy lei my in stillc 
waters, Psalm 23. 

Dierbare Susie: 
Vcrtrou op die Here! Hy sal 

u troos. My dierbarc eggenotc, 
dink altyd aan my as u Jopie 
van ouds. Vergecf maar al die 
ou swakho:djies en wcrp u Jot 
op die Here. Hy aileen kan u 
heip. 

Dit is nou half-vier en teen 
dagbreek vertrek ck van bier, 
dus nog een uur. Ag! Ds. 
Neethling is vir my 'n groot 
troos. My dierbarc vrou, gaan 
woon by Pa en Ma. Vertroos 
bulle, wecs vir hulle 'n dogter 
en help bulle op hulle oudag! 
God sy met u tot ons wedersien. 

Groote met lictde van 
Jopie Fourie. 

Pretoria-Gevangenis, 
20 . 12 . 14. 

Geskiet die 20 Des. 1914, om 5-
uur die oggcnd in die Prctor·a
Gevangenis. 

Aan Gey van Pittius, adv. 
Van Hees en prok. Fredd:c 
Kleyn. 

Getrouo Vricnde, 
By die tyd dat u hierdie lees 

dan het J opie verhuis na sy 
Hcmelse Vader. 

Ek wag op my slagtcrs maar 
nietemin bet ck Jesus gcvind. 
Hy sal my lei deur die dal van 
doodskaduwecs. Hartlik dank 
vir u welwillendheid om my 
!ewe te red hocwel dit misluk 
bet. Hy sal die Afrikancrvolk 
red. · 

Ag broeders, vertrou op die 
Here en hou hoog die ideale en 

By die tyd dat u hierdie skry
we ontvang dan is Jop:e by sy 
Hemelse Vader. Om vyf-uur 
vertrck ck van bier op reis na 
die Ewigheid met die getroue 
Leidsman en Vricnd, Jesus. Ek 
het aan u alma! vecl te danke 
vir die boom wat geplant is en 
met my bloed benat word. Dit 
sal opgroci tot 'n groot boom 
en heerlike vrugte dra. Wecs 
getrou ann u God, aan u Volk en 
nan u tradisies. Die Here sal 
u lei en die weg aanwys wat u 
moet bowandel. Skryf op my 
grafsteen hierdie woordc: 

VIR GOD EN VADERLAND. 

Ek is nog baie jonk en my 
lcwe is soet, maar dank God 

Ek wil u om vergifnis vra as 
c~< teen u gcsondig bet. Ek gaan 
weg en - Oom Louis, jy bet my 
gestuur. 

Ek hoop jy vocl lekker oor al 
die smarte wat jy my familie 
nandoen. Groete aan generaai 
Smuts. 

Ek wens bcide van julie 'r 
lang !ewe toe. Ja so lank dat 
julie die einde kan belecf van 

Deur 
I 

A. M. du Plessis 

Amen. 

Groete ann at die vricnde en 
familic, Oucrs, Susters, Broers, 
Swaers en kindcrtjies. 

Van Jopie Fourie. 

Aan my Dierbare Vrou, Susanna 
l<'ourie van haar ou Jopie. 

Vcrtrou op die Here, van 
ganser harte! Soen die kasty
dende hand van die Here -
Amen. 

dat Hy my losgemaa~ bet. F?It I die boom wat julie geplant het 
hct niks wat my hmdcr me, en as die vrugte soet is, ook 
gecn haat en geen licfdc. God daarvan kan cct. 
sal vir my geliefdes sorg. God 
kom die wraak toe. 

God sy met u tot ons wcdor
s icn, geliefdc! Troos u daarin 
dat God my Lcidsman is. Hy 
::aan my vandag vcrgesel na sy 
Vadcrhuis. Tien manne het op
:;-edaag om my af tc sien op pad 
1a Gods Huis. 

Dag gcliefde, ek gaan Huistoe. 

Gctroue vr:ende en vriendin
nc, wees oortuig daarvan dat ek 
u simpatic e-n gebedc waardeer. 
Dit spyt my dat ek u nie alma! 
die hand kan gee nie, maar God 
wit dit anders he en Hy bet my 
krag gegce om sy wil te gchoor
saam. Hierdie sal my laaste 
letters wces wat ck skryf en ek 
vermaan julie om tot die dood 
getrou to wccs aan julie Volk, 
taal en tradis!es. God sy met 
julie alma! tot ons wedersien. 

Jopie. 

Die volgende het Jopic voor in 
'n Bybel gcskryf: 

20 Dcsember 1914. 
Joseph Johannes Fouric, ter 
dood veroordeel omdat hy vir 
God en Vadcrland gcveg het. 

God red u siele en 
hart week vir u volk. 

U getrouc soldaat, 
Jopie Fourie. 

My enigste motief was vir 
.,God en Vadcrland". As julie 
ander gcvoelcns bet, mank dit 
dan gou aan die Afrikanervolk 
bekcnd. 

God vcrgewc u. Julie was my 
ideaal as Afrikaner, maar ck is 
teleurgestel in u. 

Ons sal mekaar weer ontmoct 
Jopie Fouric. 

Die volgende is 'n paar 
minut£o voor sy dood deur Jopic 
in 'n sakboekie ,.Van Ganser 
Harte", deur ds. Andrew Mur
ray gcskryf: 

Jopic. 

My laaste wens is dat my 
lierbarc vrou al my besittings 
moct crt: Vader en Mocdcr! 
3:en u dogtcr! 

Groote van Joplc. 

.!! ................. .ut.++• .. • ... • ... • •• • •• • .. • ... ·~ ... _.;.._ .... ~· .. •..t .. -................. ~ ........ -.-... ± 
l Die O.B. wil al + 
:~: sy lesers en le!i!eres- :t. 
.t. ' .. d J. ;. SE" n geset~n e en J. 
.:. I kk. K f ·'· .:. ge u •ge er!i' ees .:. 
.f. ' d' .:. -i- en n voorspoe •ge .•. 
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.t. ...._ ' .:. .:. rrael nuwE" {rag, .:. 
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Dicrbare Vrou, Moo:ler, Vader, I 20/12/ 14. 
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DIE O.B., WOENSDAG, 21 DESEMBER 1949 

DIE STEMPEL VAN 1949 
En biermcc vcrskyn die laaste uitgawe van Die O.B. in 

. 1949. 
Hierdie.. jaar bet nie verbygegaan sonder om 'n spesifieke 

stempel af te druk op die Ossewabrandwag nie. Daar is 
veral drie aangeleenthede wat gedurende die afgelope jaar 
'n rol gespeel het op die Suid-Afrikaanse toneel wat onge
twyfeld in die nuwe jaar 'n bepalende invloed op die Ossewa
brandwag se optrede gaan uitoefen. 

VYANDSKAP TEEN O.B.-LEDE 

Ecrstcns noem ons die volgeboue vyandskap en uit
tartcnde diskriminasie wat teen lede van die Ossewabrand
wag beocfen word deur die Herenigde Nasional~ Party of 
Volksparty wat beskik oor die sterkste Afrikaanse pers in 
die land en wat tewens op die oomblik die talrykste Afri
kaanse organisasie in die land is. As gevolg van bierdie 
bittere vyandskap bet die Afrikanerparty (waaraan meeste 
lede van die O.B. beboort) op 11 Desember 1948 besluit dat 
die Party ,.geen aandeel aan die Provinsiale verkiesings sal 
he nie" en moes die H.N.P. gevolglik die Provinsiale verkie
singstryd aileen aandurf op 9 Maart. Die uitslag van die 
verkiesings was 'n verrassing vir die H.N.P. Dit bet bewys 
dat die Party nie sonder die steun van mede-Afrikaners in 
die O.B. en die A.P. die land kan regeer nie. 

Hicrdie ,·yandskap teen die O.B. staan nie alleen in die 
pad van Afrikancrsamewerking nie, maar dis tewens ook 'n 
bron van wrywing tussen die twee regerende partye. Hoe
wei <lie O.B. sedert 1\laart 1949 die pas markeer bet t en aan
sien van hierdie vyandskap - in afwagting van 'n beter ge
sin<lhchl-sal hierdie hooding-by gebrek aan die geringste 
vriendskapsgebaar - in 1950 nie volgehou kan wo~d nie. 

SABOTASIE VAN REPUBLIEK 

Tweedens noem ons die sabotasie van die bistoriese 
republikeinse ideaal van die Afrikanervolk. Toe die Eerste 
Minister, dr. D. F. Malan in Meimaand uit Louden terug
gckeer bet, bet by 'n splinternuwe beleid in Suid-Afrika 
kom verkondig. Ten einde die eenbeid van die Britse Ryk 
te bewaar, bet by aangevoer, moet Rykslande, wanneer 
bulle republieke wil word, republieke binne die Empire 
word, sodat die Britse konneksie nie geknip boef te word 
nic. 

lliertecn moes die Ossewabrandwag noodgedwonge hef
tig beswaar maak omdat die Volksbeweging nooit durf toe
laat dat die geheiligde ideaal van 'n Afrikanerrepubliek 
prysgegee word \-ir die nuwe Britse konsepsie van 'n , repu
bliek binne die Empire" nie. 

Instede dat die ~asionale Regering ag geslaan bet op 
die bartstogtelike belydenis en waarskuwing van die Afri
kaner se Republikeinse Beweging skyn dit asof 'n stemme
vangende konsiliasie-gees die partyleiers beetgepak bet en 
hulle gaan maar steeds voort om af te water en prys te gee. 
Die amptelike pogings om die inbuldiging van die Voor
tl'ekkermonument kleurloos en sonder aanstoot aan die 
Empire van stapel te laat loop is 'n voorbeeld van bierdie 
proses. As dit nie gestuit word nie waar gaan dit eindig? 

Dit is die plig van die Ossewabrandwag, wat in clie 
komende jaar nie ontduik kan word nie, want dis trouens 
die roeping van die Beweging om nie aileen te bly op die 
,Pad van Sui<l-Afrika" nie, maar ook om te sorg dat elke 
Afrikaner, wat weggelok word, daarheen teruggeroep word. 

REGVERDIGING VAN O.B.-BELEID 

En eindelik noem ons die sigbare regverdiging van die 
beleid van die Ossewabrandwag. 

In 1919 is opnuut die magteloosheid van partye bewys. 
In die pick van die kragtige dade waarmee die Malan

rcgering die wanbestuur van genl. Smuts se ,.keurbende van 
onbevoegdes" sou opruim, bet die volk kragtige toesprake 
gekry. Trouens regering-deur-toesprake bet 'n kenmerk 
van die Malan-bewind geword. Ten spyte van beloftes oor 
,Louwcol" en vernietigende kritiek op ,.Redcol" styg die 
lcwenskoste nog maar gedurig; pryse skiet in die boogtes, 
nuwe skaarstes word geskep deur invoerbebeer en petrol 
word gerantsoeneer; die nuwe witbrood of ,.simboolbrood" 
bet skielik duur en ongcsond geword; die kommuniste gaan 
na die parlement en die provinsiale raad en van Suid-Afrika 
na die buiteland; in die Kaapse poskantoor staan kleurlinge 
en naturelle nou nie meer voor of agter blankes nie maar 
wei re~ langsaan bulle; die een kommissie van ondersoek 
volg die ander ecn op maar euwels en ontevredenbeid bly 
staan; die naturelle stroom nog steeds die stede en blanke 
gcbicde binne; vrugte bly peperduur en buise bly skaars; 
die pond is gedcvalueer en geld is so skaars soos skaapvleis. 
Net toesprake is volop. 

Die jaar 1919 het ook die skouspel van die roekeloosheid 
van politiekc partye OJ>gelewer. 

In 'n poging om die Regering te skaad en te verswak 
sodat bulle die bewind kan buit bet die Opposisie nie ge
skroom om die landsbelange op te offer vir partyvoordeel 
nie. Hul propaganda was daarop bereken om die anti-Suid
Afrikrumse gevoel in die buiteland te voed. Die mentaliteit 
wat openbaar is was dat Suid-Afrika maar kan ly solank die 
regercnde partye ook ly en solank die opposisieparty voor-

(Vervolg in volgende kolom) 

DIE. KRISIS IN BONN 
(Van Ons Korresponde11t in Duitsland) 

Die verskille wat op die oomhlik tussen die Web-Duitse regeringsparty 
en die opposisieparty bestaan, is so helangrik, dat die ernstige gevolge 
wat dit ten aansien van die binnelandse sowel ab die huitelandse politiek 
mag he, nog nie te voorsien is nie. Aanleiding tot die wrywing was die 
standpunt wat die Kanselier, dr. Adenauer, ingeneem bet m et betrekking 
tot die sogenaamde , Protokol van Bonn." Hy h et aangevoer dat sy 
naamtek~ning onderaan die Protokol geno~gsaam is, wat beteken bet dat 
hy die ooreenkoms tussen hom en die Geallieerde Kommissarisse van 
Amerika, Frankryk en Engeland gewettig het sonder dat die Parlement van 
Bonn dit vooraf bekragtig het. 

Dr. Adenauer het hom be
roep op artikel 65 van die 
Grondwct waarin neergele word 
dat hy alleerr die politieke 
koers van die staat moet bepaal 
en die verantwoordelikheid 
daarvoor moet dra; en voorts 
bet hy aangevoor dat hierdie 
oorcenkoms nie 'n verdrag in 
tcrmc van die volkereg is nie 
en dat dit derhalwe sonder be
kragtiging van die Parlement 
gcsluit kan word. 

HAND LANGER 

Die kritickc parlementsitting 
waarin die betrokke menings
vetskille bespreek is tussen dr. 
AdMaucr en dr. Schumacher 
(Ieier van die Opposisieparty) 
is met 'n stormagtige toneel 
becindig waarin dr. Schumacher 
vir Kansclicr dr. Adenauer be
stcmpcl bet as die ,Kanselier 
van die Gealliccrdcs." As straf 
vir hicrdic bcdcdiging is dr. 
Schumacher verbied om vir 
twintig dae aan die parlemen
terc verrigtinge dee! tc neem. 

opposJSIC se beskuldiging Is 
dat dr. Adenauer te vee! en 
verregaande toegewings aan die 
Geallieerdes gedoen het-veral 
met betrekking tot dio Ruhrge
bied. Dat Duitsland ooreen
komstig die verdrag nou weer 
'n seker aantal skepe mag bou; 
dat die Geallioordes die be
eindiging van die staat van oar
log, wat nog beers sal oorweeg; 
dat agtien fabrieke vir die 
Duitse nywerheid teen aftake
ling gared is, hoewel ses groot 
en agtien klein fabrieke nle 
gered kan word nie, weeg val
gens die mening van die oppo
sisie gladnie op teEm die erken
ning van die Ruhrstatuut in 
die ooreenkoms nie. 

80,000 WE RKLOOS 

Die ses groot fabriekc, wat 
nog geheelenal of gedecltelik 
afgetakel moet word, is: die 
Krupp Staalwerke in Essen; die 
Duitse Edel Staalwerke In 
Bochum; dio Ruhr Staalfabriek 
in Witten; die Borslgwerke In 
Dusseldorf; die Rohrenwerke in 
Mtilneim; en die Rykswerko in 
Salzgitter. Op die hoogoonde 
van laasgenoemdc fabriek is die 
swart vlag gehys na bekendma
king van die Protokol van 
Bonn. Deur die aftakt'ling 
van die Rykswerke in Salzgitter 
sal 80,000 arbeiders wcrkloos 
word. 

Intussen beskik die parlemont 
oor 'n klein mecrderheid wat 
ten gunste is van die Protokol 
van Bonn maar ongctwyfeld 

bet die Kanselier 'n swaar las 
op sy skoueors geneem toe hy 
sy naamtekening onderaan die 
Protokol geplaas het. Maar sou 
die opposisie in sy plek meer 
bereik het? Dat Duitsland as 
gcvolg van die onvoorwaarde
like oorgawo in 1945 oor geen 
socwcreiniteit meer beskik nie, 
en dat die soewereiniteit ook 
nog nic deur die regering van 
Bonn terugontvang is nie, is 'n 
ongelukkige feit wat saam met 
die werklikheid dat Duitsla.nd 
vyf jaar na die oorgawe nog 
steeds in oorlog verkeer, deel 
van die Duitse tragedie uitmaak. 
En om alles te kroon moet 
onthou word dat die Kommu
nistlesc aasvoel gereed sit en 
wag vir dio dood wat as gevolg 
van die onheilspellende situasie 
mag intree. 

Die tevredenheid van die 
Engclse pers oor bierdie oor
eenkoms en die verklaring van 
die Franse Minister van buite
landse Sake dat reeds 270 uit 
die 325 fabriCike of 80% daar
van afgetakel is en dat Duits
land derhalwe nie meer 'n ge
vae.rlike faktor Is nie, is mis
kien die sprekendste kommen
taar oor dic- betekenis van die 
eerste nie-gedikteerde ooreen
koms tussen Bonn en die Ge
allieerdes. Hierby word in 
Duitsland onthou dat A.marika 
nie min moeite gehad bet om 
Engeland en Frankryk se bot
sende standpunte te versoen nie 
en om Duitsland se voet op die 
pad van samewerking te sit nie. 

Dit ly gocn twyfel dat die 
opposlsieparty van dr. Schuma
cher voortaan toenemende wan
troue en groter aggresiwiteit 
sal openbaar nic-'n houding 
wat nie aileen in die binneland
so politick van \Ves-Duitsland 
maar ook in die verhouding van 
Duitsland tot die buiteland van 
dcurslaggewcnde betekenis kan 
wces nie. Die onverbiddelike 
houding van dr. Schumaehar 
sowcl as die. eiegeregtige op
trcde van die Kanselier, kan 
maklik die fedcrale republiek 
laat inocnstort nog voordat die 
nodige soewcreiniteit, waaroor 
die republick tans nog nie be
skik nie, ontvang word. 

TOEGEWINGS 
Maar die skerp kritiek van 

die opposisic is nie alleon teen 
die eiegercgtige optrede van die 
Kanseller gerig nic, maar ver
a! tC:Cn die ooreenkoms wat op 
22 November tussen dr. Aden
auer en die Geallleerde Kom
missarisse aangegaan is. Die 

Regverdigheid is 
van Voog 

Plig 

(Vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

Volgende Uitgawe 
Die volgende uitgawe van 

Die O.B. sal op 11 Januarie 1950 
verskyn. 

haaf sien. Albei het 'n diepe 
afkeer in tirannie,' misbruik van 
gesag en onbillike administrasie. 
Vir ons is dit 'n heilige crfenis, 
en dat die Voortrekkers hicrdle 
diep sedelike beginscl so getrou 
gehandbaaf het, is op sigsclf al 
belangrik genoeg dat ons hul 
nagedagtenis verewig in 'n 
monument. 

CHRISTELIKE VOOGDE 

,Maar wat hulle verwerf bet, 
is vandag ons erfcnis. Ook die 
groot nie-blanke bevolking het, 
verlos van tirannie, na dit-

(Vervolg van vorige kolom) blanke as sy voog leer op'!it'n 
deel uit die lyding trek. :Hier- en bet geleer hoe groot t>n mag
die optrede bet opnuut die tig die regverdigheid ' 'an die 
euwel van partye wat roeke- wet is, en hoe die eerbiediging 
loos na bcwind streef onder- dann•nn vrede, rus en een<,ge.
streep. En dit bet opnuut sindheid bring. Ons het gccn 
waardering uitgelok vir die opgevraagde raad van buite 
Osscwabrandwag se ideaal Suid-Afrika nodig oor ons taak 
van 'n partylose of volkstaat. ten opsigte van die nie-blankc 

Die ekonomiese probleme nie. <Toej.) Ons ken ons plig. 
waarmee in die afgelope jaar Die geskiedenis het vir ons har
geworstel is; nog geworstel de Jesse gelcer. 
word; en in die toekoms ,Ons taak is dus, waar hulle 
voortdurcnd geworstel sal deur die Voortrekkers verlos is 
word, het die aandag perti- van 'n onsekere bestaan, onder 
ncnt tocgespits op die beboef- bloeddorstige wreedaards, om 
te aan 'n rewolusionere eko- bulle wat na ons opsicn, as 
nomiese beleid, soos deur die Christelike voogde tc lei, om vir 
Ossewabrandwag b e p I e i t hulle te dien as bcskermhere 
word - wat doelbewus inge- ' van hul menslike rcgte, sodat 
stel is op die skepping van 'n hul vertroue in ons bchou kan 
Volksorg Staat. word .... 

Hierdie belang rike regver- .,:\Jet al die krag wat tot my 
digings van die O.B.-beleid is beskikking is, \\il ek hierclie 
t ewens die bevel aan die Os- groot sedelike begin<~el beklem
sewabrandwag dat hierdie be- toon. Die een wnt ge'lng voer 
leld stelselmatig en helder - en die blnnke snl die gesng 
aan die volk verduidelik moet I moet bly voer (toej.) - het 'n 
word sodat dit aanvaar en gtoot wapen in die band, maar 
uitgevoer kan word. by moet daardie wnpen nltyd 

reg en billik hanteer. Hy moet 
hom deur sti1)te regverdigheid 
lno.t lei, en dan sal daar nooit 
verlies van vertroue in hom 
wees nie. Die groot nie-blanke 
bevolking sal dan veilig voel en 
nie in ongesonde rigtings 'n uit
vlug soek nie. 

,Hullc wil verseker wees dat 
die blanke voog wat oor- bulle 
gestel is vir bulle en hul regte 
sal sorg daar waar bulle nie die 
gcleentheid het om dit self te 
doen nie. Ook hulle is aan bier
die bodem verbonde en met ons 
verenig in liefde daarvoor .... 

GELYKHEID 

,Die ander groot sedelike be
ginscl wat bulle aan ons oorge
lewer het, is die beginsel van 
gclykbcid en eensgesindheid. 
Rctief, Andries Pretorius en 
Paul Kruger het steeds weer 
dicselfdc boodskap laat hoor: 
Wecs eensgesind! In Suid
Afrika is daar geen enkele Ieier 
wat hom nie beywer vir eens
gcsindhcid onder die twee 
blanke volksgroepe nie. Ons 
kan nie andcrs nie, want dit is 
'n lewensnoodsaak. 

,Deur die crkenning van die 
Voortrckkcrs se groot vryheids
daad is ons reeds soos vandag 
verenig, en hoe verder ons gaan, 
des tc sterker sal die gees van 
ons land ons verbind in 'n ge
mccnskaplike vryheidstradisie 
wat gegrondves is op 'n open
bartige erkenning van volkome 
gclykbercgtiging. Hierdie begin
sci van gelykheid is nie nuut 
nie. maar dit is die sleutel tot 
ons hele toekomsgeluk en dit 
vloei voort uit ons hele verlede." 
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MARKUS FOURIE SMITH t 

1\lnr. l\1. F. Smith, in lewe prokureur op Robertson en 
generaal van die Ossewabrandwag, is verlede Dinsdag aan 
sy wooing op die dort' oorlede. lly is die volgende dag van
uit die N.G. Kerk ter a,arde bestel. 

Ds. Cronje wat die begrafnisrede gevoer bet, bet baie 
treffend en roerend oor die oorleclene gepraat na aanleiding 
van Spreuke 12 vers 26: Die regverclige wys sy vriend die 
weg. 

'n Groot skare vriende bet in die kerk saamgekom om 
die laaste eer aan die ontslapene te bewys en 'n baie lang 
motorstoet het die laaste oorskot grafwaarts gevolg. 

onderstel nie. Die gemeenskap 
Robertson het by sy lye en 
strewo hul waardering op tas
bare wyse getoon. 

GE.NL. RABIE. 
Vroeg in November bet genl. 

Smith sy adjudant, hoofkomdt. 
\V. de V. Rabie laat roep, en 
hom meegedeel dat dit sy be
geerto is dat 'n opvolgende 
generaal in sy pick aangewys 
word voor sy dood. In uit
voering van hierdic begeerte is 
op 12 November 'n Generaals
raad gohou op Robertson. Op 
voorstel van hoofkomdt. Dawid 
Joubert van Montagu en ge
steun deur komdt. Andries 
Botha van Goudini is hoof
komdt. Rabie eenparig aange
wys as generaal van die afde
ling. 

Genl. Rabie wat ' n boor in 
die Nuy-vallei, naby Worcester 
is, het die offisiere bedank vir 
die vertroue in hom gestel en 
goo~ dat dit 'n voorreg is om 
'n Afrikaner soos genl. Smith 
op te volg. Hy sal sy bes doen 

Markus Fourie Smith is op 
1 November 1889 te Aberdeen 
gebore. Sy opvoeding hCit hy 
geniet aan die ou Graaf-Rcinet
se K ollege en die ou S.A. Kollegc 
waar hy sy finale wetseksamccns 
afgel~ bet en ingeskryf was as 
leerling-prokureur by mnrc. 
F airbridge, Arderne e n Lawton. 
Daarna bet hy enige jaro prak
tiese opleiding gehad in die 
firma waarvan mnr. N. C. 
Havenga te Fauresmith ven
noot was en vir wyle mnr. 
B rand Wessels (oud-L.V.) sy 
Fouriesburgse kantoor bostuur, 
waarna hy in vennootskap met 
mnr. Sidney Warren, <L.V.) 
R obertson getree het. Hier hct 
hy die afgelope dertig jaar ge
praktiseer. 

Hy laat ' n eggenote (gebore 
Malherbe) en twee dogters na, 
mev. dr. C. G. du P lessis, Be-ll
ville en mev. W. H. de Klerk, 
Pinelands. Een broer (genl. J. 
A. Smith) en twee susters, mev. 
J. S. Brummer, Aberdeen, en 
mej. Isie Smith, Graaff-Reinet, 
oorleef hom. . om sy voorganger se spore te 

d~= I trap. Met die hulp van sy 
die offisiere sal hy die stryd voort

sit . 

Die innige simpatie van 
Ossewabrandwag gaan uit 
hicrdie naasbestaandes van 
oorlodene. 

SIMP A TIE MET R E BELLE 

By die totstandkoming van 
die Unie se Weermag is hy in
g elyf in die Middelandse Regi
men t waar hy tot die rang van 
lultenant bevorder Is. Weens 
sy simpatio met die ,.rebelle" 
bet by ontslag aangevra. 

Genl. Smith het sedert jeug
dige leeftyd ook groot belang 
in die openbare !ewe gestol en 
op verskele Jiggame gedien, 
soos die plaaslike skoolkomitoos, 
skoolraad, stadsraad- hy was 
etlike jare burgemeester van 
Robertson- lid van die kerk
raad, besproeiingsrade, ens. 
Met die stigting van dit- O.B. 
het by sy hele gewig in hierdie 
organisasie gewerp en deur dik 
en dun die volksbeweging ge
diEm, eers as hoofkommandant 
en daarna as generaal. Hoewel 
b y in die verlede werkdadig 
aan die partypolitiek deelge
neem het, hoc hy met die koms 
van die Ossewabrandwag be
slu it dat die heil van die volk 
la ngs die volkspolitieke weg en 
nie die partypolitiek gcsoek 
moet word nie. Die Jaaste dae 
van sy lewe het hy bale bcoslls 
h ierdie oortuiging uitgespreek 
e n sy offisicre in sy laaste vcr
manings dit bale sterk beklcm
toon. ,.Gaan voort, my lowe 
en strewe eindig nou, docn jou 
plig. Dit is die grootste be
loning nl. die kennis dat 'n 
mens jou plig gedocn hct." 
Hierdie woorde bet ons hom 'n 
kornmandant by afskc-id hoor 
toevoe,g ....• 

BEST E LEUSE 

T oe die K.G., dr. Hans van 
Rensburg, hom in November
m aand besoek het, het genl. 
Smith aan hom ges~: .,Daar is 
geen beter leuso waarmee 'n 
Afrikaner sy einde tegemoet 
ka n gaan as die loose van die 
Ossewabrandwag nie- My God, 
My Volk, My Land." 

Genl. Smith bet aan 'n ongc
neeslike kwaal gely en hy is 
reeds in Oktobermaand dour sy 
geneeshoer meegedeel dat hy 
nie Ianger as 'n paar maande 
ka n leef nie. I n die wetc dat 
die dood op hom wag, het genl. 
Sm ith, die Jaaste maande van 
sy lewe deurgebring. 

Dit was in hierdie dae dat 
die K.G. hom besoek hct. Dr. 
van Rensburg was besonder ge
tref deur d ie moedige kalmte 
waarmee genl. Smith sy ster
wensuur tegemoet gegaan het. 
,.H y sterf soos 'n man',. bet die 
K.G. aangedaa.n ges~. 

Mark Smith was alombemind 
deur vriend en bek('fJldes. Hy 
bet voor sy heengaan verklaar 
dat b y dankbaar is dat by geen 
vyand as persoon het waarvan 
by weet of rede het om tl' ver-

LAA T OFFE.RS N I E. 
VERGEEFS WEES 

Hoofkomdt. Ferreira Se Boodskap 
Vergun m y asb. ' n 

paar reels in u gewaar· 
deerde blad om afskeid 
te neem van aile offisie
re en brandwagte van 
gehied C. Aldus skryf 
hoofkomdt. Vale Fer
r eira uit Bloemfontein. 
Omstandighede buite 
my b eheer b et my ge
noodsaak om vanaf die 
begin Januarie ' n ander 
hctrekking te aanvaar
' n stap wat ek nie mak
lik doen nie. 

Vir twee jaar het ek die 
vo9rreg gehad om as voltydse 
amptenaar van ons Beweging 
saam met u te werk. Vir twee 
j aar hot ek van u ontvang lief
de, k a m eraadska p, gasvrybe icl 
en d ie m ooiste samewerk i ng wat 
ooit verla ng kon word. Hier 
voor wil ek graag langs hierdie 
\\t'g m y innige da nk en ba le 
diepe waardering betuig. In 
die toekoms wanneer ek ver 
weg uit die Vrystaat 'n ander 

plokkie sal moet volstaan sal 
ek u kameraadskap en hulp 
bale mis. Goddank egter, waar 
jy ookal mag beweeg in Suid
Afrika sal jy altyd O.B's aan
tref, en waar jy O.B's raak
loop daar wect jy dat jy trouc 
vriende ontmoet. 

\Vat ons Beweging betref s al 
my bede a ltyd wees da t niks 
wa t on!> georter bet tevergeefs 
sal wees n ie. Deur die genade 
van bo hoop ek om altyd ge
trou te bly aan die Ossewa
brandwag, ons Leier en aan 
elke kameraad wat saam ge
stry het en trou bly staan het. 
Tenspyte van al die swaar en 
vervolging, van tronkstraf en 
verdrukking en van die mees 
gCimeenste verguising en be
swaddering was die afgelope 
elf jaar van O.B.-wees d ie kos
baarste tyd in my !ewe. 

Graag wil ck op u 'n beroep 
doen om, net soos u in die vor
lede trou gestaan het, ook in 
die toekoms nie te wankel n ie. 
Allecn deur trou te wc<es en as 
elkeen sy volle plig doen kan 
ons hoop om te vordcr en uit
eindelik tc secvier. 

LANK LEWE DIE OSSEWA
BRANDWAG! 

Woorde, 
Net 

Woorde, Altyd 
Woorde! 

.,Om op gesette tye oppervlak
kige eer to bewys aan die nage
dagtenis van die voorgeslag en 
lofbetuigings te u it oor hul doel 
en strewe, is ydele geklets tcn 
sy ons torselfdcrtyd doelbewus 
die stryd voortsit v ir die behoud 
van die erfenis wat ons van 
bulle ontvang het, en vir die 
verwesenliking van die ideale 
waarvoor bulle geveg het." 

Aldus mnr. J. G. Strydom, 
Minister van Lande tydens 'n 
rapportryersfees in Johannes
burg. 

,.Om op een dag wanneer dit 
pas," het hy ges~. .,die held
haftige pogings van die voor
geslag- ja pogings tot die dood 
toe-<>m hul . republikeinse vry
heid te behou, te besing en om 
tcrselfdertyd Paul K ruger te 
room as die grootste staatsman 
wat Suid-Afrika nog te voor
skyn gebring het en om dan 
die volgende dag wanneer dit 
weer anders pas saam met 
geeste van Chamberla in , R hodcos 
en Milner K rugerisme en by 

name Kruger se idcaal van 'n 
S.A. republiek as lets ult die 
bose bcostempel, is spotterny van 
die crgste aard." 

Watter persoon het mnr. 
Strydom in gedagtc gehad toe 
hy h ierdic woorde uitgespreek 
het?- woordo wat groot opge
teken staan in sy lyforgaan, 
Die Transvaler. 

Watter persoon is daar in 
Suid-Afrika wat ,.op een dag 
wanneer dit pas" hulde bring 
aan die .,heldhaftige pogings 
van die voorgeslag om hul repu
bliko:nse vryheid te behou" en 
wat op 'n ander dag wanneer 
dit andcrs pas .. saam met geeste 
van Chamberlain, Rhodes en 
Milner" by Afrikaners pleit vir 
die behoud van die Britse kon
noksie en selfs aandring dat 
die Afrikaner-Republiek nou 
omgebou moet word tot 'n 
Empire-Republiek? 

Is hierdie persoon n ie mis
k ien dio man wat mnr. St rydom 
Ieier noem nie? 
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Of 'n Spoorwegman nou ook 
al Hoofbestuurder, Kruier, Kok 

of Lokomotiefdrywer is, is hy steeds in die 
eerste plek 'n spoorwegman, bewus daarvan 
dat hy deel van 'n geweldige, ingewikkelde, 
en tog menslike organisasic uitmaak. Dit 
is hierdie een, eenvoudige gedagte wat vir 
u, die gebruiker van die Spoorwec, so veel 
beteken. Dit is die aansporing tot daardie 
ekstra beleefdheid, daardic ekstra diens wat 
u kry van spoorwegmanne wat trots op hul 
werk is, en van 'n organisasie wat trots op 
sy spoorwegmanne is. 

SUID- AFRIKAAN SE SPOORWEE 
DIENS LANGS DIE H EL E L YN 

ALMAL afhanklik van Assuransie ! 
• 

Die KINDJIE- vir die sekerbeid van •n geldelik 
versorgde lewe, al is die ouer dan nie meer dur 
nie. 

Die SKOOLSEUN-vir •n opvoediog wat nie on
derbreek sal hoe£ te word nie. 

Die STUDENT-vir 'n beveiligde loopbaan. Sy 
studiegeld word gedek deur die polis wat in sy 
jeug al uitgeneem is. 

Die EGP AAR-vir die geldelike beveiliging van die 
gesinne~ie en die eiendom wat bulle met soveel 
sorg en opoffering opbou. 

Die WEDUWEE-vir •n leeftog vir baarself en 
baar kroos, wat sy bymekaar kan bou en onder 
baar sorg kan opvoed. 

Die GRYSAARD-vir die onbekommerde oudag 
wat by nou kan geniet, danksy die polis wat hy 
nog as jongman uitgeneem bet. 

Vir ELKEEN Is daar 

' n SAN LAM-Polis ! 

- TA K KE O W AIUDEUR DIE UNlit

HOOFKANTOOR: WAALST RAAT Zl. KAAPSTA D 

9725-4. 

ONS HELP BULLE WAT ONS HELP. DIE 
ADVERTEERDERS HELP ONS. 
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IARIEF VIR GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES: 
Uulsboudellke K enn18gewlngs: 

(Verlowlog, buwellk, geboorte, stertgeval, lo memoriam, geluk weoslng, 
eos.) ld. per woord; minimum 2/ 6 per plasing. Voorultbetaalbaar. Vir 
herbaUogs 25 pst. afslag. 

Uan delsad verl elli!ies: 
Eerste plaslng, 2d. per woord. Vir herhaltogs 25 pst. afsla.g. 

lntekeogeld op ,.Die O.B." (verskyn weekllks): 12/ 6 per jaar of 6/3 per 
6 maaode. Vooruitbetaalbaar. Stuur advcrtensiegeld, bestellings, eo intekeogeld 
na VOORSLAO (EDl l!S.) BPK., Posbus 1411, Kaa118tad. 

IN lUEI\IORIAM 

&& 

CHRISTIAAN 
MOCKEt 

T er Liefdevolle 
Nagedagtenis aan 

CHRISTIAAN 
MOCKE (KIEP ) . 

Heengegaan op 
4 J anuarie 1945. 

Daar is baie a rmes, 
behoeftiges en nood
lydendes wat sy heen
gaan betreur, en wat 'n 
steun in tye van nood 

in hom verloor bet. 

Beaufort-Wes. 

In llefdevolle herlnnering aan ons 
dierbare broer wat deur 'n wrede oo
geluk van ons geneem is op 21 Desem· 
ber 1944. Tot weerslens! Van Roo yen 
geslo, Y sterplaat. 

S)OT H. - Ons d ink lo llefde terug 
aan Hennie oorlede 24 Desember 1943. 
Van Oompie en Ta,nnie Junghans. 

21/ 12/ lB. 

VERLOWING 

B ARTTE - TR EDOUX. - Die ver
lowiog word bekend gemaak van 
Jacqueline die vlerde dogter van mnr. 
en mev. Japie Tredoux, Tlervlel, met 
Lleve1lyn, enigste seun van mev. en 
wyle mnr. J. W. Bartie van Dleprivier, 
vroe~r van De Aar. 21/ 12/ 1. 

BETREKKING VAKANT 

SNt:LSKRIF-TlKSTER.- Applikasles 
word ingewag vir •n tweetallge snel
skrif-tlkster vlr 'o vakante betrekking 
in die Ossewabrandwag en Voorslag 
kantore. Saolaris volgeos ondervlndlng. 
Dit word verwag dat die suksesvolle 
kandidaat 'n lid van die Ossewabrand
wag moet wees. Doeo aoansoek by die 
Stafboof, Groote Ker kgebou 703, of 
Posbus 1411, Kn.apstad. 

GESERTD'ISEERDE 
GROENTESAAD 

2/11/2 

Chantenlly-wortels 6/-; Detroit-beet 
t / - ; Blaarslaal 17/6; Spitskopkool 8/
per pood, posvry. Verkry volledtge 
pryslys van Prem iers, P.K. Schoemaos
boek, Oudtshoorn. ~TK 

GRl"SilARE, skiHcrs, ou voorkoms, 
onnodig. Oortuig u self deur GRl"S
fiAAR WONDElt die jongste kuns· 
matige wereldwonder, haar en kopvel 
voedingsmiddel te gebruik, skadeloos. 
kleurstofvry. 5/- per .,bottel, geld mel 
bestelllng.-Boeregeneesmlddels, Posbus 
4272, Johannesburg. D/l/9/49 

1\-IEDISYNE 

GESONDHEID is u regmatlge erfe
ois, oortuig u seiC deur ons behande· 
lings te gebrulk en u kwaal te oot
wortel, skryr, inligting gratis, '.Boere· 
geneesmiddels, Posbus 4272, Johannes
bu rg. B/1/9/49 

Voor u alle hoop ,·an genea:ng laat 
vaar, en u aao d ie crg•te onderwerp 
•kryf, dan vir oulaa~. raadpleeg 
Die Boerevrou, Bus 7559, Johannesburg. 

(Nr.1) 1/9/ 49 

!\lARK AGENTE 

J{n.mernde! Aandag! 
Stuur a l u produkte aao U. S. Bel· 

li.ngan, lllark Agente, Ultenhage. Tele
grafiese ad res: ,Blank S.A." 'Ji"oon 
1063. As Julie die dorp besoek kom 
gesels ' n bietjie. Dienswilig. 

21/9/TK 

1\-IEUBELS 

~lEUHELS.- Beter meubels teen 
bllllker pryse Babawaent lies, stoot-
karretjies, driewiele, linoleums, tapyte, 
ens. , ook altyd In voorraad. Geen 
Katalogus. Meld waaorlo u belangstel. 
-VJSSER-:IIEUBELS, Langstraat 291. 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO 

JA>UW E N LOUW , die Beroemde 
Radio·ingenieurs, Stasieweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Elektrtese 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrlsltelts
aanoemers. F oon 9 -8435 

SOUT 

SOUT vir dadellke atlewerlng in 
goele sakke. Braondwagte, <>m 'n 
eerllke bes taan te maak vra ek u 
vriendellke ondersteuning deur van my 
soul te bestel. Spesiale Al 80/-; 
Sneeuwit No. 1 70/ -; Wit No. 2 
60/ - per ton vrygelaal. Sout werke 
tevredenheld gewaarborg. Adres: 
Komdte. ~lev. ~larUe Venter , Possak 
No. X4, Arbeidslooo, Bloemfontein. 

19/1/TK 

Nuwe setsoeo soul in sterk sakke 
as volg:-

Spesiate sneeuwlt 80/- per ton. 
Sneeuwit No. 1 70/- per ton. 
Wit No. 2 60/ - per too. 
Wit No 3 50/- per ton. 

Sneeuwit fyn tare!- en bottersout per 
200 pd. 10/ -; 100 pd. 5/-; 50 pd. ~'/6. 
Vr y gelaai soutwerke vir tevredenheid 
en dadellke a!lewering. probeer :-
\1. F ourie, Veldkornet, P /Sak No. x4, 
\ rbeldstoon, Bloemfontein. 

TEE · 

Spestaal gekweek, sulwer, eerste
~raad Cederberg-R<I<>ibostee. Beroem d 
vlr s~· besondere gcu r en voor
<lrllgheld. 10 pond-pakkies vir 28/ 6 
(Pos vry binne Unie). K. M.B. Ook 
aa•n Handelaars teen Groothandels· 
prys. Vetpakker; u'EeekonJn~t"", 
C!trusdal, K . P . 7/ 12/3. 

WATTELPALE EN SI' ARRE. -
Hoekpale 8 voet lank, 6 tot 8 dulm 
bokant dikte 2/- stuk. 
Gewone pale 6 voet lank, 4 tot 6 
duim bokant dlkte 9d. stuk. 
Spanpaaltjies 4 voet laok, 1 % tot 2% 
dulm bokant dikte £3 10/- per 1000 
met bas. 
Spesiale atringstokke vir tabak 4% ot 
5 voet lengtes £2 15/- per 1000, met 
ba.s. 
Cclewer Charlestownstasle. Beste! vao: 
l .. s. Buys, AmaJuba, P .K . Cha rlestown. 
Kootant met bestelllog. 31/8/TK 

VOORSLAG (1<:0:118.) BPK . -
Die D!reksie en persone•l van 
Voorslag (Edms.) Beperk, weos 
alle offi.siere, Bra·ndwagte en an· 
der getroue ondersteuners eo lesers 
van .,Die O.B." en ook die adver
teerders in ons blad 'n aangename 
Kersfees en voorspoedlge Nuwejaar 
toe. 

Die Stafhoof en personeel vnn 
Gebledsboofkwartler, K aapland, 
wil die K.G., A.K.G., aile oCfisicre 
en Brandw&;te van Kaapland en 
ander Gebiede tangs hlerdle weg 'n 
bale geseende Kersfees en voor· 
spoedige NuweJaar toewens. 

'n Ccse~nde Kersrees, Voortrekker· 
moed en seenlnge. Dit is die wense 
tn gebede van ii/ Komd t. en mev. D. Jo'. 
de Swardt van UltenJ:.mge vir at hul 
k::.·:nerade in die str~ om 'n party
lose staat In die Nuwejaar. 

Gescende Kersfees en voorspoedlge 
1950 vir ons K.G .. A.K.G., Grootraad, 
elk e offlsler en Brandwag, laat ons 
getrou en standvastig bly op .die gekose 
moelllke pad, wat ons sal lei tot beer
like oorwlnnlng. Oenl. en me•·· J . W . 
~! eyer, Roolwal, K O!>J>les. 

11/ Komdl. Vale Fe!T('Ira va n Bloem 
fontein wens aile offisiere en Braod
wagte, vera! van Gebied C, 'n baie 
voorspoedige en ~eseende Nuwejaar toe. 
Mag dlt bale aangename verrassings 
lnhou en ons heelwat nader a.an ons 
eioddoel bring. 

Aan die K.G.. aile hoe otflslere, 
offisiere, Branctwagte en vriende my 
beste wense vir 'n geseeode Kerstees 
en voorspoedige en gelukkige Nuwejaar. 
Hou koers! F . D. Conradle, Cluver
weg, Stellcnbosch . 

,JUNGH ANS: Aan at my hoer offi
slere en Brandwagte ' n geseende Kers· 
fees en 'n gelukkige Nuwejaar. 

LAA.S en S~llT - Elektrlsltelts 
En~lneurs - Wellington , wens al 
ons vriende en k1it!nte 'n baie ge· 
seende Kersfees en voorspoedige 
Nuwejaoar toe. Hartlike dank vir 
u ondersteuning in die jaar wat 
verby Is, ons waardeer dlt opreg. 

H oofgeneraal e n mev. De Wet 
Strauss wens hlermee at hul O. B. 
vriende ' n bale gese~nde Kersfees toe. 
Mag die Nuwejaar ook nuwe besiellng 
en volha rdlng meebrln g. 

•n GeseMde Kersfees en voorspoedige 
Nuwejaar word harUik toegewens aoan 
al oos O.B. · vriende in Vrystaat en 
Transvaal asook die K.G. K omdt. en 
m ev. D e Bruin en Alida, Rooldraal, 
Lydenburg. 

l l eJ . Ueii-Roblnson, K OJIJI:es, O.V.S. 
wens aile 0. B. -lede, vera! die gebore 
Jere. of afstammelinge va•n Ierc, 'n 
geseende Kers!ees en voorspoedlge 1950 . 
.. Op die Republlek". Suid· A!rika 
eerste! 

Adj uda nt A . I>. v . d. \Va t en gesln 
van Uiteobage wens die K.G. en gesln, 
aile of!isiere en Braodwagte met hulle 
geslnne en die hele Boerevolk 'o ge
seeode Kersfees en Gods rykste se~n 
vir die Nuwejaar. 

Bra ndwagte tnnr. e n ntev. J. J . 
Hartm a n vnr\ Uitenbage wens die hele 
Republikeinse Volk 'n geseende Kers
tees en voorspoed vir die Nuwejaar. 

K omdte . A . :If. J eppe en haar kom· 
mando Papendorp), weos die K.G., 
A.K.G.. die Gebiedsleier, Genl. Truter 
en a l die ander offlsiere en Brandwagte 
'o geseende Kerstees en voorspoedige 
Nuwejaar. Voorwaarts Ossews.-brand
wag! 

Genl . W . R. Laubscher, Voorligtings
offisier, wll aile offisiere en Brand· 
wagte van die 0. B. 'n bale geseende 
en gelukklge Kersfees toewens. Mag 
die NuweJaar u moedlg vind in die 
groot stryd vir God, Volk en Vader
land. 

Die manne- en ' ' roue-kom mnndo 
HellvUlr, wil die K.G., A.K.G., aile 
o!fisiere en Brandwagte van Kaap
land en ander Gebiede langs hierdle 
weg 'n bale geseende Kersfees en 
voorspoedige Nuwejaar toewens. 

lloofkomd t. e n K omdte, Van R ooyen 
van Christiaan de Wet komma'lldo wens 
aan die K.G., A.KG., en Gebiedsleler 
eo bulle geslnne, en aile offisiere en 
brandwagte, 'n geseende Kersfees en 'n 
voorspoedlge Nuwejaar toe. Lank !ewe 
die Ossewabrandwag. 

llle kommando's van dle P aarl wens 
die K.G. en A.K.G. en die Gebleds
leier en aile mede-O.B.-lede heil en 
seenwense toe. Wees staodvasttg on
beweegllk sterk. Lank !ewe d ie 
Ossewabrandwag. 

Aan die Kommandaot-Generaal, Offi
slere en lede van die Ossewabra,ndwag, 
' n gesecndc Kers!ees en Nuwejaar. 
Gods Ieiding toegeieid. H oofkomd te. 
If. S. Brlnk, D ie Pastorle, Sutherland. 

r
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 

STEEDS TROU 
Veldkte. J. L. Potgieter , Levubu, 

Oor Louis Tricba rdt, skr yf: 
Die ander dag toe ek so deur 

die Gedenkboek van die Osse
waens blaai, lees c•k onder 
andere uit die toespraak van 
ons geagte K.G., toendertyd 
administrateur van die Vrystaat, 
die volgende: 

,Hulle het Vryhc•id gesoek om 

DIE STEM TOG· 
GESING 

Toe die Eerste Minister op
staan om te praat, het die s k a r e 
stuk vir stuk op die been ge
kom om Die Stem van Suid
Afrika aan te hef. Dit het 'n 
r ui{kie geduur voordat alma! in
geval het, en dr. Jansen h et 
na die mikrofoon gegaan en ge
se: 

.,Afrikaners, asseblief, asse
blief!" 

Nogtans is D ie Stem staande 
en u it volle bors gesing. 

Geluk Boerejeug 
bulle plig te doen, nie om dit te 
ontduik nie! Die Afrikaner
volk is vanda.g nog maar jonk, 
maar hy is reeds op pad na sy 
bestemming. Of hy die nodige Die Boerejeug· van die Osse
pligsbesef h~:•t om die volk van wabrandwag het 'n besonder 
die toekoms te dra en te be- gocie indruk gemaak tydcns 
stendig, moet nog gesien word. die feestelikhcde, berig ons 
Dit lyk asof b y meer ophef spcsiale verteenwoordiger op 
m aak van sy politieke partye Monumentkoppie. 
wa t tydelik en verbygaancle is, Hulle is later deur die Inwy
as van sy volk gem aak is ,, dingskomitec ingeroep om te 
Hy het die hoop uitgespreek help diens doen,. Eers is bulle 
dat hierdie partysug maar van gevra om sonder uniform te 
verbygaande aard is en hy het kom help. Dis egter geweier. 
gepleit dat elkeen sy hand in Na 'n uur se beraadslaging is 
sy eio boesem steek, sodat hier aan die Boerejeug Iaat weet 
waar daar 'n eeu gelede ver- dat hulle met uniform aanvaar 
deeldheid gekom het, ,harte word. 
wat mekaar nooit moes ver-
Ioor het n ie, m€•kaar weer vind 
Bladsy 445. 

Ek dink dit sou goed wees om 
dit weer 'n keer in ons blad 
te laat verskyn. Dit wys ons 
dat hy vandag na elf jaar nog 
van dieselfde opinie is. 

VERJAARDAG 
KETTING 

DiCI volgende maats verjaar 
gedurende die volgende week. 
Ons wens hulle alma! 'n bate 
gelukkige v~rjaardag toe. 

DESEMB ER 

Die prys van petrol is op 19 
Desember weer verhoog met H 
penn ie per gelling. Op 24 Ok
tober is dit reeds met 2 pennies 
verhoog, sodat die totale ver
hoging nou 3~ pennies per gel
ling is sedert Oktobermaand 
van hierdie jaar. 

Ons wens ons geliefde K.G., A. K.G. 21 
en hulle families, aile o!flslere en 
brandwagte 'n geseende Kersfees en 
gelukkige Nuwejaar toe. Lank !ewe 

Jacoda Posthumus, Indwe 
Mareyna Reyneke, B ultfon

tein, O.V.S. 
die O.B. Spies famille - Zoeloeland. 22 Johanna de Jager, Rusten

burg. 

Aan ons geeerde Ieier, die K.G. en 
gesin, en A. K. G. en gesln, en al die 
lede va•n die Ossewabrandwag 'n ge
seende Kersfees en voorspoedlge Nuwe
Jaar. Ons sal koers hou. J<omdt . en 
m ev. J . H. V. du To:t, Klip fonteln, 
Langebaa nweg. 

Aan aile otrislere en brandwagte 
hler en elders wens ek 'n bale gesecnde 
Kersfees en 'n gelukkige Nuwejaar toe. 
Lank lewe die Ossewabrandwag!! La•nk 
!ewe ons K.G.!! J<omdt. N. l.'ys, 
Sl!tngrlvler , lfeldelberg, K. P . 

Aan Senior en Junior Offisiere. 

24 

25 

Maria van Tonder, Brixton, 
Johannesburg. 

Francois Pienaar, Beaufort-
we8. 

Gerhardus v. d. Westhuizen, 
K akamas. 

Elizabeth Smit, Loxton. 
Anna Smith, Middelburg, 

Tv I. 
Chatrina Verstor, Vryburg. 
Lenie de Klerk, Upington. 
Maria Olivier, Oudtshoorn. 
Christoffel v. d. Westhuizen, 

Vrybu rg. 
Abraham Bredenhamm, 

Brandwagte - Kommando A17a3. 
:Mag Kersvreugde en voorspoed u ver· 
~;esel met die Nuwejaar. Mag u lank 26 
g~spaar bly vir God, La·nd en Volk . 
Hoofkom dt. en Kom dte. E. A. en J . 
Net, t>.K . Wllgenhou tsdrlf, Oor C ping- ' 

Upington. 
Sanette Hugo, Franschhoek. 
Sulesda Robbertse, Rhenos 

tE:•rdoorns, Tvl. 
•· n Louisa Net, Kakamas. 

Anllette Joosle, Stellenbosch. 
Rhona Rademeyer, Oudts 

1\Inr . en m ev. A. J•. Stemmet en ge
t+ln, \Va k kerstroom, R obertson, wens 
aile offiqiere en Brandwagte 'o• ge
seende Kersfees eo 'n voorspoedige 
Nuwejaar toe. 

--------------
K omdt en mev. F . C. Truter, Pam

poenkraa l, K oringberg, wens aile 
brandwagte van ons ele kommando en 
brandwa•gte dwarsdeur die hele land 'n 
voorspoedlge Nuwejaar eo 'n gese~nde 
Kersfees toe. Lank I ewe ons 0. B. en 
sy Leier. 

Hartllke 
beste vir 
aan die 
Hoofgrnl. 
Ska ns lclll'· 

groete en alles van die 
Kerstees en die Nuwejaar 
Brandvlei kommando van 
en mev. \V. r . Bu rger , 

'n Geseende Kersfees en voorspoedige 
Nuwejaar word toegewens a..::tn Ass.· 
Komdt.-Genl. en mev. J. A. Smith van 
HoofgPnl. en ntev. \\'. P. Burger, 
Skanskllp . 

Aan oos K.G.. dr. Va-n Rensburg, 
die A. K.G., mnr. J. A. Smith en 
Gebledsleier, dr. Van Zyl met hulle 
gades, at d ie Ottisiere en Brandwagte, 
wens ons 'n ges~nde Kersfees en 'n 
gelukklge Nuwejaar t oe. U edele 
!deale inspireer ons om rotsvas te bly. 
V~vler Susters, Balrdstraat 114, Beau
fort-Wes. 

hoorn. 
Johannes Venter, Groot 

Marico, Tvl. 

ROBERT MOHH 
ZULCH t 

Mnr. Robert Mohr Zulch is 
verlede Maandagaand, in die 
ouderdom van 61 jaar, baie 
skielik oorlede op sy plaas 
Vredebes in die distrik Ceres. 

Hy is Dinsdag, onder blyke 
van groot belangstelling uit die 
N.G. Kerk begrawe. Ds. du 
Plessis het die begrafriisrede ge 
hou. 

Wyle mnr. Zulch was 'n trouc• 
brandwag en lid van 'n geves 
tigde en gesiene boerefamilie 
in die distrik. 

Hy laat 'n weduwee, twee 
dogt«:·:s en 'n seun na. 

Die meegevoel van d ie O.B. 
gaan uit na d ie agterblywende 
familielede. 

.,Besoek ons Tak In die Wandel· 
gang, Groote Kerkgebou, vir R a dios, 
E lektrlese Toestelle en 1\leubels. Skryf 
aan ons Pos bestellingsafdellng, P hil 
1\forkel, Posbus 2721, Kaapstad." 

K9S 

\ .. .·.·· 
. ·.· .. :.·.: .... 
·.:: : .. ~::: . 

·• -.. 

na die 

. ... ·. ... 
. : . ': 

SKEEH .. 

Hou daardie fris gevoel 
na die skccr !anger
bring K.W.V.-Eau de 
Cologne aan sodra u 
geskeer het. Dit is uit
stekend vir gevoelige 
vellc, en u sal hou van 
sy verfrissende prikkc
ling! 

KWV 
·Eau de Cologne 

PROD UK VAN SUID-AFRIKA 

Enigste Suid·Afrikaanse D istribueer
ders : H. J. Niebaus (Edms.) Beperk, 
Posbus 2108, Kaapstad . Posbus 

4883, Johannesburg. 
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Persmenings Oor Die 
Ma/an-Havenga Verklaring 

BEGIN VAN EINDE VAN 
H~N.P .-A. P .-KOALISIE 

Die politieke kom- ' die moontlikheid van hernuwing 
• , van die bondgenootskap by die 

tnentator van dte Sut- volgende verkiesing so goed as 
derstem, mnr. Etienc verdwyn--<lit wil se as daar in
Malan skrvf dat die be- tus;;e~ geen_ wen~ing gekom 

.' • • • he>t me en dte Nas10nale Party 
tekents van dte JOll~StC van die wetgewing wat tans 
Malan - Havenga - oor- uitgestel word, 'n plank in sy 
eenkoms is dat die twee platform gaan maak." 

partye nie weer as ' n 
koalisie na die land kan 
gaan met ' n volgende al
gemene verkiesing nie. 
Hy sc: 

.,Die tydelike kapitulasie van 
die H.N.P. aan die A.P. oor die 
Kleurlingverteenwoordiging in 
die Volksro.ad go.an een onver
mydelike gevolg he-

Die II.~.P. en die A.P. sal nie 
wt>~•r u-. 'n l'oalisie na die land 
ml't 'n algem ene Yerkiesing kan 
gaan nie. 

As dr. Malan daarin slang om 
in 1951 of 1952 die Kleurlingwet 
aangene>e>m te> kry, sal hy dit 
moet doe>n sondl'r die hulp van 
die Afrikanerparty. Dan skeur 
die koalisie reeds voor die tyd, 
en sal die H.N.P. vanselfspre
kend in 1953 met die algemene 
verkiesing aileen staan. 

As dr. Malan gee>n kans sien 
om die Kleurlingwct gedurende 
die lceftyd van hierdie Parle
ment aangeneem te kry nic, sal 
die volgende gebcur. 

Hy sal in 1953 - wanneer 
daar weer 'n algcmenP. verkie
sing moet wees -- weer nn die 
land moet go.an oor die ldeur
vraagstuk. Hy sal deur sy Kon
gresse, gestcun deur die Louw
strydom-Swart klicl{, gedwing 
word om aparte Kleurlingver
teenwoordiging aan die land 
voor te H~. Hy sal duide>lik moet 
se dat hy die verbreking van die 
Grondwet beoog. 

Die Afrikanerparty Mll nil' bl'
rt'id wees om so 'n mandant ,·an 
die land te vra nie. 

Die Nat-kiesers sal nie tcvre
de wees met een of ander for
mule tussen die twee partye nie. 
Hulle weet dat dit maar net 
weer die uitstel van die kleur
lingwet sal betekcn. 

TELEURSTELLING 
Die Burgcr S()reek in 'n hoof

lrtike>l sy tcll'urstl'lling uit oor 
lit' jong!otl' l\falan-Havl'nga oor
·•~nkom.,. Die bind SP: 

.,Vir clke ~asionalis en, dit 
,lo ons, ook vir baie ondersteu
ters van die Afrikanerparty, be
tat die amptcllkc aankondiging 
:an die twee leiers 'n geweldige 
' eleurstelling: daar kan nie in 
lie komendc sessie met die 

Kleurlingwetgewing voortge
,aan word nie, omdat die twee 
)artye van die koalisie dit daar
)Or oneens is. 

.,Min. Havcnga is ook ten 
~unste van· apart<: verteenwoor
iiging. Daarom tc meer is dit 
>o teleurstellcnd dnt hy c>n sy 
1arty nie kans sien om die Na
>ionale Party in hicrdie saak by 
te staan nic." 

MALAN MOET 
BE DANK 

Aangesil'n dr. 'falun uitdruk
lik aangekondig hc>t dat hy ty
lens die uanstaamle tnnlc>me>nt
-.iUing kleurlingwctgc>wing gu1m 
indien; en aang<'sicn hy nou ' n 
Ju•rlerlaag in verband m t•t h iPr 
lie saak gely h l't, m et•n die> 
CaJ)(' Argus dat <lr. 1\fulan in 
"Pr gt>bonde is om tl' bt-dank u<, 

Et-rstc ·Minister en om 'n nuwl' 
:nkiesing uit te skr yf. Dil' 
'>lad betoog: 

,.Die vernaamste punt in !'IY 
' dr. ~lalan se l verkiesingsma
'lifes was apartheid, en die enig
lte duide>lik omskrewe bepaling 
taaromtrt'nt was die onderne
-ning om die naturelleverteen
voordigt'rs in die Volksraad af 
' t' skaf en om die kleurlingkie-
1ers op 'n aparte lys te plaas. 
'1ierdie> ondernemings was nie 
'1ykome>nd tot die apartheidsbe
'cid nie: dit was die wese van 

die beleid self. AI die wilde 
praatjies oor 'n Swart Gevaar 
en al die beloftes oor drastiese 
optrede was toegespits op net 
een ding, nl. om 'n mandaat t e 
luy om ontslac te raak van die 
naturellevcrtcenwoordigers en 
om te pcuter met die kleurling
stemrcg en dr. Malan het her
haaldt•lik verldaar dat die rege
ring so 'n mandant verkry het 
en dat dit uitgeoefen sal word. 

.,Hy <dr. Malan> het nou uit
gevind dnt hy, tydelik altans, 
nie met sy program kan voort
gaan nie en dat die Regering 
nou die we.sc van daardie beleid 
mot;>t verwcrp, wat hulle, vol
gens dr. Malan, verkies was om 
uit te voer. Dcrhalwe het die 
Regering ten aansien van 'n 
belangrike beleidskwessie 'n 
ernstige ncdcrlaag gely wat 
gelyk staan aan 'n mosie van 
wantroue in die volksraad. 

,.Wanneer die party wat aan 
bewind is, in enige demokratiese 
land, 'n nederlaag ly ten aan
sien van 'n hoofpunt van beleid, 
is die eerbare weg vir daardie 
party om te bedank en hom op 
die kiesers te beroep. 

.. Dr. Malan het hierdic van
selfsprekende plig ontduik om-
1at hy bang is dat hy 'n \'Cr
kiesingsnederlaag sal ly." 

Polisie-Ondersoek 
Rcgter Hoextcr het in Pre

toria by d ie polisie-ondersoek 
die name van vier offisiere en 
'n hoofkonstabel genoem wat 
'<ennisgewings sal ontvang 
waarin hulle gevra word om aan 
lt' voer waarom hulle nie ge
noe>m sal word as lede van die 
Suid-Afrikaanse Polisie nie 
.,tee>n wic stappe ingestel be
hoort te word op grond van ver
trnging, onreiilmatigheid of 
wanprnktyke in die ondersoek 
of ve>rvolging van 'n krimincle 
saak." 

Re>gter Hoexter hct gese dnt 
hi<'rdie> kennisgewings gestuur 
sal word aan lt.-kol. A. E 
Tnlken, lt.-kol. J. A. C. Reay. 
kapt. H. P. Kuun, kapt. W. A. 
P'. Ayres en hoofkonstabel Gil
son. Hy he>t die bewerings ge
noem wnt uiteengesit sal word 
in die kennisgewing aan elkeen 
van hlerdie manne. 

Dus, sl'lfs al kom die volgende 
wrkil'!.ing eers in 1953, sal die 
H.N.P. stoksiel-alleen na die 
laml moct gaan. Stalin 70 Jaar 

Die> bclangrikste gevolg , ·an 
<lit' ty<lclike kapitulasie van di<' 
II.N.P. i 'l llus dat dil' A.P.
II.N.P.-koalis i<', vir all<' praktie
M' dol'll'indl''\ met 'n volgende 
vcrkie.,ing, op 'n einde is. 

Die res van hierdie Parlement 
l'lal die. konlisie aanmekaar ge
hou word deur di!' doole gebeen
dere van 'n geraamte." 

Vandag ,·ier Jo<,ef Stalin sy sewentigste \'Crjaardag. Hy 
"al ingespuit word met 'n nuwe serum wat hom glo beson
rler lank sal laat lewe. Stalin moet nie doodgaan nie, ver
tel sy handlangers, want hy is die ,beroemdste en die(lste" 
man wat ooit gelewe het. 

GEEN 
EENWORDING 

Da,gbreek mecn dat die oor
cenkoms ecnwording van die 
partye en snmewerking by 'n 
volgende verki(•sing uitskakel. 
Die blad sc o.m.: 

,.Terwyl die oo~eenkoms die 
voortbestaan van die huidige 
koalisie vrywel versekcr tot in 
1953. het dit ook lmplikasies 
na die ander kant toe. Met so 
'n verskilpunt. Pnkelvoudig 
maar fundamenteel, het die 
kanse op eenwording van die 
twee partye heelwat minder ge
word. Om dieselfde rede het 

Josef Stalin is die magtigste 
liktator van die Twintigste 
~cu. Hy b<'skik volkomelik oor 
iie lewc en die> dood van mil
'ocne-der-miljoenc m('nse. Hy 
'tet gecn liefde vir me>nse nie en 
w hart is net so koud soos die 
•rswinde wat oor die vlaktes van 
Siberie waai. 

Tot op datum is Josef Stalin 
reeds verantwoordelik vir die 
;eweldadige dood van mper 
mense op aarde as cnige ander 
despoot of persoon wat ooit voor 
hom geleef het. Sy slagoffers 
tel miljoene, ja, lctterlik mil
joene. Sy geheime polisie> hc>t 
reeds massas mense op sy beve>l 
doodgeskiet; hy het groot g<'bie>
de by geleentheid totao.J ontvolk 
dcur aile voedsel te kommnn
deer en die inwoners van honger 
tc laat sterf; en daagliks sterf 
honderde van sy ongelukkige 

onderdane in die> vc>rskriklike 
Stalin-tronl{e of arbeidskampe 
weens uitputting en uithonge
ring en ellcnde. 

Stalin se onderdane aan wie 
hy die voorreg gun om tc leef 
is slawe en sy geheime polisie is 
die slawedrywers .• 

Rondom die Kommunistise 
Ryk wat hy beheer het Stalin 
'n ystergordyn getrek sodnt die 
wereld nie kan inloer om die 
aaklige skouspel van ongereg
tigheid, wreedheid en ellendc -
wat die Kommunisme is tc 
aanskou nie. 

Die swart skaduwee van Sta
lin rus onheilspellend op 'n 
groot decl van die aarde. Hier
dic man bespot God en verag sy 
Gebod. • 

Hy wil graag lank lewe op 
aarde! 
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Malan Oor Boodskap 
Monument Van Die 

Geloftediens 
Stiptt>lilc om nege-uur het die 

MONUMENT 
OORHANDIG 

p~ogram met 'n geloftediens be - Die Voortrekkermonument is 

g m. I Vrydagaand op 'n laaste pleg-

Die Groot Trt"k h et blanke rassesuiwc•rheid. 
. d" d d I d' I ,.Daar was by hulle die sorg 
Ill er aa gewor < Ie vir die eenhcid en die onskcnd-
tnees sentr ale geh eur te- baarheid van die gcsinslcwe, 
nis in die geskit"denis wat 'n uitstaande konmcrk van 

S 'd Af 'k , h I die Voortrckkers was, en waar-van Ul • 1'1 a, et op aileen 'n gesonde volksbe-
dr. D. F . Malan, Ieier staan opgebou kan word. 
van die Herenigde Nasio· ,.Vryhcidsin, toegepas en uit-

al P 7 gclct•f ook op staatkundige ge-
11 e arty of 'olksparty bicd, godsdicnstige geloof, 
verklaar toe hy •die hoof- vaderlandsliefde, bercidwillig
toespraak gelewcr het by heid om, as dit geeis word, 

• • • vir groot volks-ideale en vir be-
geleentbeid van die Ill· ginst•ls te Jy en te sterf, d ie 
wyding van die Voor- vaste wil om nie deur bloed
trekkt"rmonument. H y vermenging. af t: s~k tot 'n 

laer beskawmgspeil me, rcgver-
het vervolg: digheid tecnoor die omringeonde 

, Met die Groot Trek nie-blankc rassc, en die gehegt
was al die n odine mate- h~id aan. ~n die be~kcrming van 

• • • eo d1e fam1holewe, s1c daar alles 
r1aal vu· daardtc vollt-rc bymekaar wat die ontstaan 
nasieskap n ou daar. moontlik en selfs noodwendig 

,.Vcreers was daar die allcs moes maak van 'n cic, egte en 
onderskngende agteorgrond- Christelike Suid-Afrikaansc 
afkoms. 1ie Voortrekkers was nasieskap met 'n Coic loekoms in 
d ie kinders van die Geuse en 'n eie vrye en onafbanklike 
die Hugcnot<:, en daarom was va1icrland. 
bulle ook kind<.rs van dio vry
beid en van 'n go.:l'idienstige gc VIR DIE LEWENDE 

loofsoortuiging, wat vir die be- ,.Hierdie monument staan 
houd van daardic geestelikc be- daar as 'n huldebetuiging aan 
sit sclfs die grootste offe•rs van die Voortreokkers. Dit is egter 
gocd en bloed gering geag hct. l maar die gcringste dee! van sy 

,Daar was vaderlandsliefdc, betekenis. D it is nic 'n monu
wat in hierdie geval des te ment vir die dodc nic, maar vir 
intensor was omdat die Voor- ' die lewende. 
trekkers in hul nuwe woonge-~ ,Dis nio maar .~,..t 'n sierlike 
bicd ingetrek hct, nie as im- bouwerk van kunstige ·:Prwerk
migrante wat In hul aangEmome te klip en granict nie, .naar 
land die voordecl van ander se dit is die draer van 'n boodskap. 
opofferings en voorbereidings- En as u oog of die oog van u 
werk kon trek nie. I ntecndeel, kindcrs tot in verre nageslagte 
dio bodem waarop hullc hul daarop val, dan is bedoel dat 
nuwe toekoms moes gaan bou, u daarop sal lcoes 'n vraag
was deur hulself met hul eie 'n vraag aan u as volk en aan 
ontberings en beldedadc en u en u kinders as individucle 
blocdoffers gekoop. I n 'n beo- l lede daarvan. Dis hierdie diep 
sondcre en diepere sin was ornstige en siel-deursoekcnde 
daardeur hul vaderland hul eie. vraag: Volk van Suid-Afrika of 

,.Gevolglik kon hulle nie meor ook u wat met t rots op u bors 
in enige sin die kinders van 'n slaan en uself 'n Afrikaner 
ander land bly nie. Uitsluitend, noem: Waar gaan jy heQn? 
en deur hul eie blocdbande go- ,.\Vaarheen Suid-Afrika? Die 
bind, moes hulle wees kinders I antwoord hierop kan aileen deur 
van Suid-Afrika. uscl! gegee word, vandag met 

.. Daar was verder die besef die woord, maar daarna met die 
dat as draers eon voortplanters daad. 
van die Christelike beskawing, ,.Hierdie monument staan 
hulle 'n volksroeping gehad het hier vir die Voortrekkers se na
wat aan hulle en hul nageslag gedagteni1ii en buldiging. Maar 
die onverbiddelike eis gootel het dit staan hic•r langs die Pad 
om aan die een kant op te tree van Suid-Afrika ook vir u en 
as die voogde van die nie· vir u nageslag. D is u Quo 
blanke rasse, maar aan die Vadis-heiligdom. Afrikaner, 
a nder kant dan ook, om te nou en deur a! die tockomende 
sorg vir die beboud van hul eie geslagte heen! . As u wegge
blanke hee rskappy en van hul dwaal het van die Voortrokker-

BAVENGA BAAL 
HERTZOG AAN 

!lnr. N. C. llavenga bet die harte van tienduisende 
Afrikaners dankbaa r gestem toe hy net maar die naam van 
wyle gent. J. B. 1\f. Hertzog genoem bet in sy toespraak by 
die inhuldiging van die Voort rekkermonument. In beskeie 
taal en sonder dramatisering bet sy boe!'>emvriend tog die 
groot Afrikanerskare , ; r 'n oomblik herinner aan Hertzog. 
En sodoende is hierdie Afrikaner - die jongste grootste 
nakomeling van die Voortrekkers - nie heeltemal vergeet 
by die inhuldiging van die Voortrekkermonument nie. 

In 1938 het die kleinlike, geniepsige en tjurang vyande 
van genl. Hertzog hom die eer misgun om die hoeksteen van 
die monument t e le. 

Toe hy oor die groot sedclikc slegs eli ~ grondbeginsels wanrop 
beginsel van gelykheid gepraat aUes wat groot en edel is In die 
het, het mnr. Havenga gese: ge'!kiedt>nis van d ie Afrika n('r , 

helc volk vir die oprigting daar-

gees en geda.gte, as u die Voor
trekkers wat u vandag huldig, 
met die daad verloen en opnuut 
kruisig, en u oog val op bier
die monument, waar u on die 
Voortrekkers vandag in die 
gees mekaar van aangesig tot 
aangesig ontmoet; as daardie 
s ieldeursoekende vraag hom 
dan aan u opdring: Afrikaner, 
Quo Vadis, waar gaan jy hoon ? 

.,Staan dan stil, en draai te
rug! Terug na u volk; terug 
na u volk se hoogste ideale; 
terug na die pand wat ook nan 
u toebetrou is om tc bewaar; 
tcrug na die volksaltaar, waar
op u u offers moet le, on as dit 
gecis word ook usclf as 'n 
offerande; tcrug na die heilig
heid en die onskcndbaarheid 
van die gcsinslcwe; torug na 
u Christelikc wandel; terug na 
u Christelike geloof; terug na 
u Kerk; terug na u God!" 

Hierdie woorde het dr. D. F. 
Mala!'). uitgctJpreek. 

D ie sltare het opgestaan en tigheid formeel aan die staat 
twee verse uit Psalm 146 gesi~ I oorhandig. Dr. E. G. Jansen, 
en ook staande hct bulle d1c voorsittcr van d ie V.I .K . het 
Cillicrs-belofte aangeboor soos die kaart en trll.l\sport aan d ie 
deur prof. Van Rooy voorge-
lees. Na Skrifleslng het dr. A. 
J. van der Merwc, Moderator 
van die Sinode van die Kaapse 

Minister van Binnelandse Sake, 
dr. T. E. Doges, oorhandig en 
die hoop uitgespreck dat dit n ic 

N.G. Kerk, twee verse uit Ge- tot oneel' gebruik sal word van 
sang 58 laat sing en in gcbcd 

die Voortrekkers wat hier gc-voorgegaan. 

D r. Van der Merwe het die 
tekswoorde vir sy preek gencem 
uit J osua 22 verse 26 en 27. 

huldig is nie. 

Dr. Donges hct die kaart e n 
transport namens die staat aan
genecm en die name gcnocm 

, . . I van die bebeerkomitee, bestaan-
n Deel van die d1ens was I de uit die ledc van die V.LK 

drie Psalms, gcsing dcur die n l. dr. Jansen <voorsitter), mnr~: 
Stcllcnbosse Kweekskoolkoor M. c. Botha, I . M. Lombard, 
onder .lei~ing van prof. dr. G. dr. T. J. Hugo, dr. J. E. Holla
G .. C1llu~ Jr .. Ds .. ':'-· J. G. <:>ost- way en mev. M. H. J ansen e n 
hu1zen het d1c seengebed u1tge- E. c. van der Lingen en verder 
spreck. ampshalwe die Administrateur 

van Transvaal, dr. W. Nicol, die 
Om vyf oor tien is die geloftc- burgemeester van P retoria, dr. 

diens afgesluit en gewydc same- ~ V. H. Rudd en mnr. Gerhard 
sang beoefcn. Moerdyk. 

SIMBOOL VAN VERSOENING 
In sy toest>raak tydcns die inwyding van die 

1\fonumt>nt ht'l ~t>nl. J. C. Smuts, Ieier van die 
Verenigdc Party ~ese dat hy korteliks op twee 
aspekte in verhand m el dit> Voortrek wil wys, wat 
veral dit" Enge-lst" en naturellebevolking h~tref. Hy 
het ges~ : 

Smuts .Oor 
Monument 

, In die et>rste plaas was daar ' n groot mate van hartlike samewerking 
tussen die ou Afrikant-r-hevolkin~ en die uuwe, pas aangckome Engelse 
setlaars in die oostelikt" grensgt"bie-d van die Kaapkolonie. Ook in Natal 
was daar aile hewys van goeie gevoel en hetrekkin~e tusst"n die Voortrek
kers en die weinige setlaars op Port Natal en in die slae wat latt"r teen 
Dingaan gelewer is, h et hulle saam gevt"g, en is Engel8e bloed langs 
Afrikanerblot>d gestort. Van rassegevocl tussen hlankes was daar geen 
tekcn nie. 

,In die tweede plaas was daar 
selfs tusscn die Voor trekkers 
en die naturellebevolking geen 
besonder vyandclike gevocl nie, 
hoewel die mense bitter swanr 
gcly bet van di<' strooptogte en 
vee-roof op die oosgrens . . . 

.,'n Slegte gevoel en verhou
ding het eers daarna ontstaan. 
as gevolg van die wredc nan
valle en moordc deur Mosele
katsc aan die Vaalrivier, en 
Dingaan in Natal. En daarby 
moet ons nog erken dat albei 
dwingelandc geen onderskeid 
gcmaak het tussen Voortrekkers 
en hul eie swart stamgcnote 
nie, wat hulle ewe meedo(.tnJoos 
by die hondcrdduisendc uitge
roei het. 

BARBARISl\IE 

.,Die Voortrekkerstryd was 
nie teen die nature! as sodanig 
nie, maar teen die barbaarse 
opperhoofdc wat met hul Zoe
Joe-leers die binnelande van 
Natal, Transvaal en die Vry
staat 'n woestyn gemaak bet, 
en sodoende onwetend die we
reid vir blanke nedersetting 
skoongemaak het . . .. 

,.D ie bcskuldiging as sou die 
Voortrekkers die naturelle van 
hul grond bcroof het, is grotcn
deels ongegrond <to!.'j.) . Vegkop, 
Mosega, Bloedrivier, Makapans
poort en dergelike insidente was 
noodsaaklik om aanvalle tc 
straf en die mag van die bar
baarsc tiranne vir goed tc 
breek, en wet en ordc die erf
deel ook van die nature! tc 
maak. Die Afrikaner bet nic 
die uitrociingsbeleid gevolg wat 
in andcr Iande die inboorling
kwessie vir die nuwe inkomc
linge opgelos het nic. 

word. D ie Vrystaat en Trans
vaal het geskei, tot nadeel van 
en selfs gcvaar vir a lbei. I n 
Transvaal het daar gedurig 
twistc ontstaan, wat in een of 
ander vorm voortgeduur het tot 
die opkoms van die kolossalc 
figuur en ferme Ieiding van 
Paul Kruger . . . Die voortdu
rende getwis het bygedra tot die 
innerlike swakheid van Trans
vaal, wat later voorgegee is as 
rede vir die ongelukkige in
menging van die Britse regering 
en die anneksic van Transvaal, 
wat op die Eerste Vryheidsoor
log uitgc!oop het. 

,.Hicrdie ongelukkige ontwik
kelinge is weer gcvolg deur die 
ontdekking van die diamant- en 
goudvelde, die instroming van 
'n nuwe Europese bevolking, die 
ontginning en ekonomiesc ont
wikkeling van die binneland en 
die intrede van Suid-Afrika in 
'n heel nuwe fa!<e van sy geskie
denis, met steeds toenemende 
stremming tusscn die oue en die 
nuwe bevolking, wat uiteindelik 
deur die Twecdc Vryheidsoor
log gevolg is, wat terselfdertyd, 
hoewel ons dit destyds nie be
set het nie, maar die eerste 
skoot was in die groot wereld
oorloe van hierdie eeu. Die oor
mag was te groot, en by d ie 
Vrede van Vereeniging het dit 
geskyn asof dit die cinde was 
en asof die grenslose opoffe
rings van die worstelstryd te
vergeefs was. 

r..'l:WE BEGIN 

.,Algemeen word crken dat as 
gcvolg van die Tweede Vry
heidsoorlog 'n radikale verande
ring in Brittanje teenoor Suid
Afrika plaasgevind het. D ie op
offeringc in daardic stryd, on
eindig grotcr as die van die 
Voortrek, was nie •tevergeefs 
nie, en binne vyf jaar daarna is 
selfregering aan d ie ou Repu
bliekc toegeken. 

DIE TOEKO~IS 

.,Wat van die tockoms? Die 
weg dcur die wereld is nooit 
sonder gcvaar nic, minste van 
a! vandag, in die groot wereld
revolusie wat die lot van die 
mensdom oorskadu. En in die 
besondcr sal die pad van die 
Europese gemecnskap op bier
die Afrikaansc vasteland nie cen 
van rose wees nie. 

,.Die heimwec na die vcrlede 
kan in 'n verkccrde r igting lei. 
Ons is 'n toekomsvolk, en ons 
tockoms Ie op die weg en in die 
geselskap van die Westerse be
skawing. 

,.Geregtighcid verhoog 'n volk. 
Aileen op daardie dieper fonda
ment kan die goeie samewer
king en die broederskap tussen 
ons blanke volksdele gckonsoli
deer en die toekoms van ons 
blanke gemeenskap blywcnd ge
waarborg word. Op dieselfde 
etiese basis. meer as op poli
tieke grondslag, kan ook 'n op
lossing gcsoek word van die 
grootste vraagstuk wat ons van 
die voorgeslag geerf hct - d ie 
vraagstuk van ons naturellebe
trekkinge .... 

,Wyle genl. Hertzog, wat so- niles wat opbou t>nd en stigtend 
vee! gedoen hct om bicrdie in- ~ is in ons samelewing , a lles wat 
drukwekkendc monument tot duursaam ka n wees in die 
stand te bring <toej.) - hy was voortb('Staan van ons volk, gc
aan die hoof van 'n regcring gr onclve'! is. Sonder hierdie fon
waar hy saam met genl. Smuts, dament krut geen volk opgebou 
eksclf en andere die geldelikc word nie, kan geen volk o;elt~o 
vcrantwoordelikheid namens die I bestann n ie." 

van aanvaar het - het dit op .,Hierdie bondige samcvatting TWISTE 

.,Dit was nie die einde nie, 
maar slegs 'n nuwe begin. Uit 
die smartc en wee is die nuwe 
Suid-Afrika gebore. Agt jaar 
na Vereeniging het die ant
woord daarop gekom in die ver
wesenliking van 'n Vercnigdc 
Suid-Afrika. Die Vereeniging 
van oorgawe het geword die 
groter Vereniging van Suid
Afrika. Die grootste droom van 
die voorgeslag is op wonder
baarlike wyse verwesen lik. 

.,Laat blcrdie monument van 
ons wordingsgeskiedenis 'n s im
bool wees, die Christus van 
Afrika, simbool nie aileen van 
die verledcstryd nie, maar ook 
van ons vcrsoening en ewigd u
rende vrC'de, en van ons gelofte 
om ook in ons rassc- en k leur
verhoudings steeds die regverd l
ge, die goeie en die skone na te 
volg ." 

die volgendc wyse geformuleer: van genl. Hertzog gee die kern 
,.Gee m y gelykhe id en gelyk- wee r van ons onderlinge ver- I .. Natal, a~n ho~self oorgelaat, 

waardigheid, betrag in die gees I houding tot mekaar waarop die het vroeg n Br1tsc kolonic gc
va n onderlinge- eerbit>cl, t-n die tockomsgeluk van ons land, ge-
bronne van twis en verdeeldheid bascer op ons volkstradisics ge· J• .. DYE O. B." word Jedruk deur Pre 

• . ' . Eocl~oii\·Drukkery Beperk, Btellen-
tussen d1e twee broede r ra,.se sal bou sal moet word. D1t is v1r bo11ch. vtr dte etenaal'll en u tt 11eweu: 
dadelik opdroog. Dit is geen I my die sin van ons hele geskie- ~ VOORSLAG <Edme.) Beperk. Oroote 
nuwe boodskap nie. Dlt bevat denis.'' ~:::f~ X::~ P oabu.e l Ul. 
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