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Gereglstreer aan dle Roofposkantoor as 'n Nunsblad. · Onderg~ondse . Offensief 
Teen Rooies Geeis Deur. 

Ossewabrandwag 

Jrg.9 Kunpstad, \Voensqag, 221\faart 1950 PrysSd. No.18 

'n Beroe1> op die rege
ring om sondf"r verdere 
"·ersuim die Kommunis
tiese Party in die ban te 
doen tesame met sy pro-

1>aganda en om hy ·die en sy satt>IIiete, is deur 
W t>sterse leidende slate die Gebied~raad '\'an 
aan te dring op die ske1>· ·die OssewaiH'andwag in 
ping van 'n ondergt·ond- Kaapstad Satcrdag ge
se off ensief in Rusland doen. 

HERVORMING WORD SAAK 
VfRSOfK VAN 
GEBIEDSRAAD VAN DRINGENDHEID 

~,Hierdie vergadering is oortuig duarvun dat die taak van die Osst>wa- AAN Rf G fR 1 N G 
brandwag om die !'otaatsvorm van Sui<~-Afrika te omskep van 'n koninkryk 
tot 'n republiek; en om die staatstelsel le hervorm van die Britse par1emcn- • 
tth·e stelsel van partyrf"gering tot die repuhlikeinse stel~f"l van volksregering, aangevul ·deur beroeps
vt>rteenwoordiging, ,'n aktuele saak Hlll }>raktiese politiek geword het wat dringend aan die volk voor
gele moet word," lui 'n verklaring wat verlede Saterdag deur die Kaaplandse Gebiedsraad van die 
o~sewabrandwa ... in Kaapstad uitgert>ik is. 

Die "·erhlaring heklemtoon onder meer die Ossewabrandwag se vasheradenheid om vir hierdie 
iedale te "·eg - ~over moontlik in sumewerking met ander, maar desnoods aileen. Vir die doel moet 
die Ossewahrandwag baie' sterk gemaak wol'd, aldus die oproep. 

Die verkluring in sy geheel lui: 
Hierdie vergadering is oortuig 

daarvan dat die tank van die 
O.B. om die staatsvorm van S.A. 
te omskep van 'n koninkryk 
tot 'n republiek; en om die 
staatstelsel te hervorm van die 
Britse parlcmentere stelsel van 
partyregering tot die republi
keinse stelsel van volksrcgerin,g, 
aangevul deur berocpsverteen
woordiging 'n aktuele saa.k van 
Ptaktiese politick 'gcword het 
wat dringend ann die volk voor
geli! moet word. 

Ten aa.nsicn van die herskep
ping van die !<Oninkryk tot 'n 
republiek vcrw('rp die vergade
ring met bcslistheid die idee 
om Suid-Afrika om te skep in 'n 
republiek binne die Britse State
bond en met behoud van die 
Britse konn('ksie. 

Indien die suiwer republikein
se ideaal bchoue wil bly, moet 
daa.r tans luagtig voor gevcg 
word. Dit bet noodgedwonge 
'n saak van praktiese politick 
geworcL 

DRINGEXDE BEHOEFTE 

Ten aansien van die bervor
ming van ons staa.tstelsel 
stapel die gctuienis daagliks 
op oor die dringende behoefte 
daaraan. 
Volkseenheid en volk"same

werking' bly steeds 'n onberelk
bare ideaal .solank politieke par
tye die volk verdeel en teen 
mekaar opsweep. Di~> trfenis 
hiervnn' is onopgeloste probleme. 

Dringende vraagstukke ,·an 
nie-opswepende en nie-skou.,pel
ngtige nard, soos b)·,·oorbeeld 
bodem- en waterbewaring, word 

AUSTRALIE WIL 
OPTREE TEEN 
KOMMUNISTE 

Die Australiese ecrste minis
ter, Robert Menzies, het verlede 
week gese dat 3:5 of 40 ,.manne 
met duistere bedoelings" in in
vloedryke bctrckkings In die 
Australiese nywcrhcid, geswore 
Kommuniste is. Hy het 'n be
roep op die groot massa Austra
liese vakbondlcde gcdocn om die 
lewensbelangrike vraagstuk van 
Kommunisme vierkant in die oe 
te kyk. 

Die eerstl" minister se uitla
ting word deur 'waamemers ver
tolk as 'n aanduiding. dat by 
vasbeslote is om die Australiese 
Kommuniste op te ruim, onder 
meer deur 'n verbod op die Kom
munistiese Party en uitskake
ling van Ko...;.muniste uit ' die 
staatsdien<; en ..,leutelposisies in 
die nywerbedc. 

deur die politieke partye een
vomlig op die lange baan ge
skuiwe; and<'r dringende naag
stukke van 'n meer ontplofbare 
nard, soo!! byvoorbeeld dic kleur
kwessie en die stygende lewcn.,
kostc, word deur die twistcnde 
part~·e ns ammunisie gebruik 
waarmee bulle mekaar opk<'il. 

KA~ '\'IE LANGER WAG NIE 
Die volk kan nie Ianger die 

partypolitiek se ontvlugting van 
die oplossin,g van vraagstukke 
b('kostig nie. Reeds gaan daar 
stcmme op, buitekant die ge
lcd('re van die O.B., dat sekerc 
dringcnde vraagstukke, min
st('ns tydelik uit die partypoli
tiek gelig word sodat dlt aan
gepak en opgelos kan word deur 
volksoptrede. Volksrcgcring om 
<lie ,·erydelende partyregtring te 
vcn·ang word 'n kwe ..... ie van 
tlrlngende praktie.,e tx•hol"fte. 

Die aanvulling en versterking 
van die volksregering deur die 
clement van berocpsre.gering 
mag ewe-eens nic Ianger uitge
stcl word nie. Die tyd bet on
getwyfeld aangebrct>k dut dt>s
kundiges die geleentht>id tot 
rl"gmatige seggcnskap in die be
~tuur van die land moet kry. 
Die hen·orming om hierdie ge
wenste toestund tcweeg te bring 
is voor die hundliggcnd: Die 
Senaat moet sondcr verwyl op
gebou word tot 'n ruad van des
kundiges of gemeenskapsraad, 
waarin die verltose verteen
woordigers van die volk se ver
skillende arbeid.,gt"meenskappe 
sitting sal neem. 

WAARSKUWING 

IDERDIE VERGADERING 
WlL ALLE NASIONAALGE
SlNDES ERNSTlG. WAARSKU 
DAT DIE HUIDlGE N ASIO
NAALGESINDE PARTYBE
WTh"'D BINNE AFSIENBARE 
TYD IN OPPOSISIE GAAN 
VERVAL, Q)IDAT DIT IN DIE 
WESE VAN DIE STELSEL U:, 
EN DAT DIE HUIDIGE OPPO
SISIE WEEREE..~S DIE BE
WTh"'D GAAN OOR:!\'"EE)I IN
DIEN VERSUil\1 WORD 01\1 
DIE PARTYSTELSEL TE 
VERVANG DEUR DIE REPU
BLIKEINSE STELSEI~ VAN 
VOLKSREGERING, AANGE
VUL DEUR BEROEPSVER
TEENWOORDlGING. INDIE~ 
DIE PARTYSTELSEL NIE 
VERVA~G WORD NIE 
KAN NIKS EN NIE-
1\IAND SODAN1GE VER-
WISSELING VERHOED NIE. 
Aungesien die huidigl" bewin<l 
die mag bet om die nodige her
vormings teweeg te brinr, bied 
die O.B. by voorbaat sy voile 

steun aan die regcring in die 
dcun·oering van die beoogde 
hen·orming. 

Hierdie vergadering voel 
baie sterk dat die genoemde 
veranderings en hervormings
kwessies van aktuele belang 
geword het vir die volk van 
S.A. wat as praktiese beleid 
voor die volk gel6 moet word. 

:\IETODE VAN OPTREDE 

Die offisiere bcklemtoon nog
eens hul gewilligheid - dikwels 
reeds deur die leiers uitgcspreek 
--om in samt>wcrkini met ander 
rmsionaalgesinde groepe en or
ganisasies hul bydrae te lewer 
tot die verwesenliking van die 
vryheidsideaal en tot die berei-

king van nasionale eenheid en 
welvaart. 

Die offisiere wil egter bul on
vervreembare gehegtheid aan 
die beginsels en ideale van die 
O.B. ondt>rstreep en wil uit
druklik verklaar dat indien die 
geleentheid nie ontstaan om in 
samewerking met ander op te 
tree nie, bulle dan verplig sal 
wees om aileen en met eie krag
te vir hul oortuigings te pleit 
en te strew<'. Daarom is dic op
roep vnn hierdie vergadering 
nan aile lede en vriende van die 
O.B. om plig!>getrou en met in
nerlike oortuiging aan te trcl" 
en m<'t on,ermoeidie kragtl" te 
ywer sodat die .Ossewabrundwag 
bnie sterk gemaak kan word. 

LIG KLEURVRAAG UIT 
PARTYPOLITIE.K, VRA 

0.8.-0FFISIE.RE. 
Verontrustiug oor die verslegting van die verhoudings 

tussen blank en nie-blank hoofsaaklik weens die party
politieke uitbuiting van hier<lie vraagstuk, is deor die Ge
biedsraad van die Ossewabran<lwag op sy vergadering 
Saterdag in Kaapstad aangeneem. Die besluit lui: 

Hierdie vergadering voel be- fienter omgee vir die be-
sorgd oor die voortdurende ver-I lange ''lm die nie-blunkes 
slegting van· die verhoudings nie. 
tussen blank en nie-blank wat 
in die jongste tye in toenemen
de mate ingetree het. 

Die vol,gende is ongetwyfeld 
vernnme oorsake vir die ont
staan van hierdie noodlottlge 
toestand. 

e Die Kommunistiese agitu'iie 
wat stelselmatig onder die 
nie-blankes geYoer word 
met die verraderlike doel 
om bulle teen die blankes 
op te rui en om bulle op te 
sweep om die gesag van die 
blanke uit te tart. 

e Die ongelukkige misbruik 
van die kleurvraagstuk as 
'n twisappel tussen blanke 
pol itieke partye. llierdie 
partye betwyfel in die 
openbaar mekaar se goeie 
t rou ten aansien van die 
nie-blanke gemeenskappe. 
Die een party beskimp die 

ander party: julie is boetie
boetie met die nie-blankes 
terwille van die kleurling· 
stem. En die andcr party 
slaan terug met die Jeed
vermaak: julle wil die nie
blanke se regte afncem om
dat die kleurlinge nie vir 
julie stem nie. Hierdie 
k leinlike vcrwytery sterk 
die nie-blanke in sy geloof 
d.at die blanl'e net begaan 
is oor sy eie belung en geen 

VERTWYFELING 

e Die ontstaan van 'n gees 
van vertwyfeling by die nie
blankes omdat geen duide
like pad na toekomstige 
nasionale selfverwesenliking 
vir hulle op simpatieke wyse 
aangedui word nie. 

As gevolg van bogenoemde en 
ander bykomende en bykomstige 
oorsake het daar 'n gees pos
gevat onder die nie-blankes wat 
uitslaan enersyds in bitterbeid 
en andersyds in uitdagende as
trantheid. Sodanige gees is 
noodlottig vir sowel die blankes 
as die nie-blankes. Daarom 
dring die offisiere daarop aan: e Dat die k leurvraagstuk on

middellik uit die partypoli
tiek gtlig word. 

e Dat die blankes gesament
lik 'n duursame kleurbeleid 
neerle; Dat hierdie beleid 
moet afstuur op die uitcin
delike algehele skeiding 
tussen blankes en nie
blankes in eie gebiede; · 

e Dat aile politieke partye 
onderneem om hierdie bc
leid uit te voer; en dat bly
wende deskundiges, inst('de 
van wisselende partypoliti
ci, belas sal ;ees met die 
uit....oering van hierdie be
leid. 

Die vollf:dige besluit 
oor die Kommunisme 
lui a~; volg: 

Hierdie Gebicdsraad van die 
Ossewabrandwag in Kaapland 
spreek sy dicpe verontrusting 
uit oor die toenemend~ invloed 
van die Kommunisme in nie net 
ons land nie, maar ook in die 
res van Afrika en die wereld. 

Ons is oortuig dat hierdie 
wereldbedrciging nie suksesvol 
bekamp kan word deur die libe
ralistiese laat maar loop-beleid 
nie, maar dat slegs die aller
kragtigste en drastiese optrede 
die gevaar kan afwend. • 

Sover dit ons eie land betrcf, 
eis die omstandighede dat 

e die r<'gering sonder v'ersulm 
daartoe oorgaan om die 
Kommunistiese Party on
wettig te verklaar en sy 
propaganda belet; 

e die Russiese konsulaat ,·cr
soek word om na Ru ... Jand 
terug te keer omdat daar 
genoeg getuienis bcstaan 
dnt Rusland diplomaticke 
privileges misbruik vir 
ondermyningswerk teen 
gasheer-lande; 

e aanhangers en simpnti.,ecr
ders van die Kommunir.me 
uit nile r.taahbetrekkings 
geban en uit die vakbond
wese geweer word; 

e die regering doeltrdfemle 
stappe doen om tlie lewens
koste te vcrlnag cn die 
woningnood te verlig en In 
die algemel"n die land se 
ekonomit.se posi-.ie te ver
beter sodat die Kommunis
me geen broeiplek kan he 
nie; 

e die hele kwessit~ ul~ die par
typolitiek gelig word sodat 
die parlemcnt ten opsigte 
van al hi11rdie stappe 'n 
verenigde front snl toon. 

AFRIKA E~ EUROPA 

Sover dit Afrika betref, word 
die regering versoek om die 
Ieiding te neem ten opsigte van 
gesamentlike en eenvormige op
tredc deur aile belan,ghebbende 
gebiedc. 'n Al-Afrikaanse kon
ferensie oor hicrdie saak beskou 
ons as dringend noodsanklik. 

Sover dit die Westerse blok 
betref, word die regering ver
soek om by die betrokke lei
dende state aan te dring op 

e 'n beleid van versoening in 
Duitsland wat die middcl
punt in Europa vorm in 
die stryd tussen Oos en 
\~cs; en dat aile uittar
tende optrede teenoor die 
ver>.laande volk, sods o.a. 
die aftakeling van fabrielce 
en die gevolglike vererge
ring van die werklooshe!tls
vraagstuk, beeindig moet 
word; 

e die skepping van 'n vyfde 
kolonner-offensief in RuR
land en s:v. satelliet-lande 
ngter die ystergordyn onder 
\\'esterse aansporing cn met 
Westerse geldelike hulp. 

Die Kommunisme voer 'n 
totale oorlog oor 'n totale front, 
en <lie \Vesterse Iande bet geen 
kans op sukses solank by net 
op een front voorberei nie. 

In enige opregte en doeltref
fende optrede van tlie regering 
teen die Kommunisme knn die 
regering op die heelhartige 
steun van die Ossewabrnndwag 
staat maak. 
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SMEE DIE YSTER! 
Ons wil ons losers by een besondere aspek van die 

Gebiedsraad se verklaring verlede Saterdag bepaal, naamlik 
die waarskuwing aan die volk dat die nasionale regering 
onafwendbaar afstuur op sy opposiesieskap en dat die tyd 
van grasie daarom uitgebuit moet word vir die nodige her
vormings wat nodig is om bestendigheid in ons landsbestuur 
te bring. 

Die Gebiedsraad van die Ossewabrandwag was op sy 
vergadering van verlede Saterdag baic nugter - nie net ten 
opsigte van homself nie, maar veral ten opsigte van ons 
land en die wereld - soos blyk uit die Ieiding wat daar van 
hom uitgegaan het ook ten opsigte van W esterse aksie teen 
die Kommunisme. En as mens nugter wil wees dan moet 
jy behoorlik vasstel waarmee jy te doen het. 

En nou is daar weioig in hierdie lewe wat so ontwyfel
baar vasstaan as die kortstondigheid van parlementere 
regerings. Soos die Gebiedsraad se verklaring dan ook 
beklemtoon, is dit nie so seer tekortkominge aan die kant 
van die regering wat tot sy val sal en gaan lei nie, maar 
omdat dit in die wese van die parlementere stelsel le dat 
regering en opposisie mekaar opvolg soos dag en nag. 
Daar was in die afgelope paar maande drie verltiesings in 
die Britse Ryk - twee daarvan het uitgeloop op die val van 
die regering en die derde, die in Brittanje, wat 'n spesiaal 
vervroegde verkiesing was om die regering se lewe te red, 
hot uitgeloop op 'n gelykop, en 'n nuwe beslissing sal oor 
'n paar maandc weer geneem moet word wat geen ander 
uitslag kan he nie as juis dit wat die regering van Attlce 
gevrees het toe hy op die vervroeging daarvan besluit het, 

ONS EIE LAND 

Maar die geskiedenis van ons eie land onderstreep bier
die waarskuwing in geen onduidelike taal nie. Die Suid
Afrikaanse Party kon sedert 1910 net een verkiesing wen, 
naamlik in 1915. Die volgende verkiesing in 1920 het hy 
verloor, en genl. Smuts kon aileen voortgaan deur same
smelting met die Unioniste. Maar selfs toe kon hy dit nie 
nog vier jaar uithou nie, en in 1924 was genl. Hertzog aan 
bewind. Maar op sy beurt kon die Nasionale Party net een 
verdere verkiesing, die in 1929, wen. Genl. Hertzog self het 
erken dat die verkiesing van 1933 vir die Nasionale Party 
op die woestyn sou uitloop sonder koalisie. In 1939 hct 
genl. Smuts die bewind oorgeneem en daarna een verkiesing, 
in 1943, gewen. Die volgende \erkiesing het hy ,·erloor ten 
spyte van sy oorlog!)ukses. 

Dit is wesenseie aan die parlementere stelsel dat rege
ring en ,.alternatiewe regering" mekaar periodiek opvolg 
en dan mekaar se werk weer afbreek. E n as dit nou die 
geval is, dan is dit uiters noodsaaklik dat die regering gebruik 
maak van sy geleentheid om die nodige konstitusionele ver
anderings teweeg te bring wat bestendigheid aan ons lands
bestuur sal besorg. Dit wil se dat die Britse parlementere 
stt'lsel ,·enang word deur daardie vorm van volksregering 
wat ook die Federale Raad van die H.N.P. in 1941 bepleit 
het toe hy verklaar het: 

,Die Boerenasie, wat die skepper en beskermer van 
ons nasieskap is, het in die Boererepublieke 'n stelsel 
ontwerp wat ons eie is, wat hemelsbreed van die Britse 
parlementere stelscl verskil en tog ook op demokratiese 
grondslag berus . . . Dit is hierdie stelsel, na omstan
digbede gew:ysig en verbeter, waarop ons veilig kan en 
moet voortbou." 
In 1941 bet ons gesmag na die geleentheid om hierdie 

ideaal te verwesenlik. Vandag is daardie geleentheid daar. 
Laat die regering dit aangryp, voordat dit te laat is! Hy is 
daarin verseker van die steun van die Ossewabrandwag. 

Ons ldeale En Ons 
Wil Om Te Stry 

Die vergadering van offisicre van die Ossewabrandwag 
wat verlede Saterdag in Kaapstad gehou is, verteenwoordig 
beslis 'n nuwe mylpaal in die geskiedenis van die Beweging. 
Die gees van die vergadering het onomwonde getuig van die 
onwrikbare geloof van die offisiere in die Beweging en van 
hul vasberadenheid om met vertroue voort te veg vir die 
verwesenliking van die ideale wat die Beweging in sy boesem 
dra. 

Die klinkende oproep wat uitgegaan het van die offisiere 
aan elke O.B.-lid en aan elke O.B.-vriend om met nuwe moed 
en Ius aan die werk te spring ten einde die Ossewabrandwag 
baie sterk te maak, sodat die Beweging sy roeping kan ver
vul. weerspieiH dan ook die besliste voorneme van elke offisier 
wat aanwesig was. 

Die konkrete uitdrukking van die vergadcring se bete
kenis is gelee : 

Eerstens, in die besluit wat geesdriftig bekend maak 
dat die Ossewabrandwag gaan veg - op aile terreioe waar 
'n stryd moontlik is -, ,;r sy ideale, hetsy in samewerking 
met ander, betsy a ileen; 

Tweedens, in die kernagtige herformulering en heraan
vaarding van daardic republikeins<', nasionale en sosiale 

(Vervolg in volgende kolom) 

Brief Aan My · Partyvriend : 

BRITTANJE GOOI AFRIKA 
•• 

·OOP VIR DIE INDIER 
Gt>agte V riend, 

Ek het vt>rlede keer ' n 
paar redes genoem waar· 
om ons uit die Britse 
Uyk moet wt>ghrcek. Ek 
het onder andere b e
kl('mtoon dat die Britse 
Uyk niks anders as ' n in
ternasionale politiekc 
party is wat Iande op 
kunsmatige wy~(' saam
snoer om klickh(')ange 
te b('hartig. 

Ek het toe vir jou gese dat 
Suid-Afrika veel meer gemeen
skapliks het met ander Iande in 
Afrika as met Kanada of Brit
tanje, en dat Jaasgenoemde se 
belange weer opgesluit Je in 
Europa. )faar in plans van met 
Europa saam te werk en daar 
'n vereniglle state te sUg wat 
onderlinge oorloe kun uitskakel 
en vandag 'n groot blok teen die 
Kommunisme kan vorm, weier 
Engeland om iets mt>t>r in 
Europa te doen as net moont
like mededinging op bandelsge
bied uit te skakel. En vir die 
lloel span by keer op ket>r sy 
Empire wat oor die aarlle ver
sprei le, in om die een of onder 
.. taat in Europtt op die kniee tt> 
dwing. Suid-Afrika behoort die 
voortou te neem deur 'n ('inlle 
aan hierdie onhoullbare toestand 
te bring, 

BEDREIG OOK AFRIKA 

Maar die Britse Ryk hou ook 
'n bale groot gevaar in vir die 
vasteland van Afrika. Nic net 
het Brittanje keer op keer 
Europa verwoes met sy Empire 
nie, maar hy is vandag besig 
om Afrika, die kontinent van 
die toekoms, met sy Empire te 
vernietig. Jy sat vir my vra 
hoc so? Kyk, wie is a lma! tl!'el 
vnn hierdie Empire? Soos ek 
gesii het sluit dit in volke en 
state wat in geen verband met 
Afrika staan nie. Een van 
daardie Iande is Indie. Indie is 
'n ,suster" van Suid-Afrika en 
selfs ons eerste minister is in 
Londen misbruik om bierdie 
susterskap te handhaaf. Waar
om? omdat dit antlers vi r 
Engeland groot skade op han
delsgebied sou beteken het. Dit 
was die belangrikste oorweging 

(Vervolg van vorige kolom) 
beginsels wat gcsamentlik 
die ideale van die Ossewa
brandwag uitdruk; en 

Derdcns, in die saaklike 
verklaring wat die aandag 
vestig op daardie aangeleent
hede ten aansien van volks
beleid wat die onmiddellike en 
dringende optrede van die 
owerheid vereis. 

Sonder om enigsins afbreuk 
te doen aan die volgchoue 
trou van die offisiere van die 
Ossewabrandwag aan die Be
weging moct dit tog erken 
en aanvaar word dat die in
tense gehegtheid aan die O.B. 
en aan die Bcweging se idcale 
wat deur die offisiere by her
nuwing openbaar is, minstens 
ten dele gemotiveer is dcur 
ontnugtering wat veroorsaak 
is deur die verydeling van 
verwagtings, wat bewus of 
onbewus, gekoester is van die' 
nasionale partypolitiek. Dit 
is ongetwyfeld waar dat baie 
Afrikaners sedert 1948 op
nuut die les geleer bet dat die 
partypolitiek na nasionale 
verydeling lei. 

Daarom word vandag met 
nuwe liefde gekyk na die Os
sewabrandwag en word nuwe 
hoo(l gevestig op die ideale 
wat die Beweging nog konse
kwent bely en brken sedert 
sy ontstaan. 

vir die Lonllense besluit om In
die binne die Empire t.- hou 
deur hom 'n skyn-republikeinse 
<,tutus te gee. Dr. Malan het in 
sy vcrslag van die Londense 
konferensie baie uitdruklik gese 
dat Indie se goeie wil behou 
moes word, want ,.lndie se goeie 
wil verloor kun bt'teken, VERAL 
OP HANDELSGEBIED, raken
de veral sekere lede van die 
Shttebond EN BRITTANJE 
NIE DIE l\~STE !'iiE, moont
lik groot .. kade", aldus dr. 
Malan volgens Hansard kol. 
5676. En Die Transvaler, jou 
party se orgaan in die Noorde, 
het oor die nuwe status van In
diil tot die volgcnde slotsom ge
kom: 

HA..,'DELSBELAXGE 

,Die slotsom waartoe 'n 
mens dus geraak, is dat Brit
tanjc by die jongstc konstitu
sionele verandering enorm 
bunt gevind bet. \Vat vir hom 
hoofsaak was, naamlik die be
houd van die Indit>se mark, 
wat op Sl beurt meebring dat 
Indie lid van die Britse State
bond moet bly, is bcreik." 
Nou ja, jy weet Engcland is 'n 

land van handelaars en plooi sy 
beleid na mate dit winsgewend 
vir sy handel is. Daarom dat 
by byvoorbeeld hoi om erken
ning te verleen aan Stalin se 
handlangers in Sjina terwyl hy 
nog steeds weier om erkenning 
te verleen aan anti-kommunis
tiese Spanje, want laasgenocmde 
land verteenwoordig vir hom nie 
£200 miljoen se handelsbelange 
soos Sjina nie. 

PAAI INDIE 

En waar lndie nog alt~·d die 
kroon ge.,pan het in Brittanje 
se handelsbo!'kt> spreek dit van
'ielf dat hy niks sal lluld wat 
dalk kan lei tot ,lndie sc goeie 
wil verloor" nit>. En nou weet 
jy hoe daar in die afgelope paar 
jaar 'n stryd tussen Suid-Afrika 
en Indie in die V.V.O. aan die 
gang was. lndie het selfs sy 
handelsbetrekkinge met die Unic 
vcrbreek, en ek kan nie juis sc 
dat ons rede het om daaroor te 
huil nie. l\luar moeder Engt'
Janll beskou hit'rdie ,familie
twis" in 'n baie ernstige Jig. 
Brittanje kan nit> toelaat clat sy 
llogters onder mekaar begin 
rusie maak nie, want dit kan 
lei tot opbreking van die Em
pire en dit kan bt>teken ,veral 
op handelsgebit'd, en rakenlle 
Brittanje nie die minste nie, 
groot skade". Dit is dus heelte
mal te verstaan lint Brittunjc 
druk op S uill-Afrika sal uit
oefen om daardie twis met Indie 
by te le, en waar Indie die 
skoorsoeker was en met astrante 
eise gekom bet ten opsigte van 
Indier... wat tegelykertyd aan
spraak maak op Suitl-Afrikaanse 
burgerskap en Indiese besker
ming, spreek dit net so vanself 

dat- ann Indie se eise voldoen 
sal moct word t~n einlle sy 
,goeie wil'' te behou vir die Em
pire. 

•sAL :\tOET TOEGEE 

Daar word reeds deur ons rc
gering met Indie · onderhandel 
oor 'n voorgestelde ,ronde
tafel-konfcrensie". Ons kan 
verwag dat ons regering hard 
sal veg om nie toe te gee aan 
die Indie:se else nie, maar ck 
dink ek kan nou al voorspel dat 
hy aan die kortste end daarvan 
sal afkom, want in die middel 
van die romle-tafel troon John 
Bull, en solank ons binne die 
Britse Empire is, bet by heelwat 
mag om Suid-Airika tot sy in
<,igte te dwing. 

llierdie lndit>se inmenging in 
ons binnelandse nangeleenthedc 
is 'n prys wat ons bt>taal vir lid
maatskap van die Statebond, en 
al sou ons nou die goewerneur
generaal pre.,ident gaan noem, 
soos jou Ieier voorstel, sal ons 
tog nog 'n ,suster'itaat" bly van 
Indie met wie ons op goeie voet 
sal moet verkeer terwille van 
Brittanje se handelsbelange. 

GEEL DDIIGRASIE 

Maar dit is nie al gevaar wat 
hicrdic aspek van die Britse 
Empire vir ons het nie. Nie net 
Suid-Afrika moet aile twis met 
Indii! vermy nie. maar Brittanjc 
self doC'n sy bes om geen aan
stoot ann hierdie Oostcrse melk
koei te gee nie. Hy hct dit al 
die jare gedoen - ook in die 
dac van president Kruger, toe 
hy die Transvaal belet het om 
teen sy Indiese ,.Britsc onder
dane" te diskrimineer op 'n tyd 
toe die heeltemal vrye Vrystaat 
sy land van Indiese lndringing 
kon vrywaar. Maar soos C'k aan 
die begin van my brief gese het, 
is ons taak ook 'n Afrika-taak 
- ons moet ons beywer vir 'n 
verenigde state van Afrika. 
~faar hierdie ideaal word nou 
reeds in gevanr gestel deur Brit
tanje w1tt !IY noordelike kolonies 
se grense oopgestel bet vir In
llier-immigrante. Kenia en Tan
ganjika se toekoms is klnar geel 
en ons "at bulle waarskynlik 
moet afskrywe vir die blanke
dom - hierclie vrugbarc hoog
Jande in Afrika. In Kenia is 
daar reeds dric Inlliers vir e lke 
))Janke en in Tanganjika v·ier 
Indiers ,·ir elke blan.ke. En bulle 
word nog steNls toegelaat by die 
honderde. Dit mag selfs op die 
ou end onmoontlik wces om 
Noord-Rhodesie vir die blanke te 
bt>hou as hierdie gebied nog lank 
onder Londen se heerskappy 
moet staan. 

Danro111 is dit nodig dat Suill· 
Afrika sonder '<'rdere getalm 
moet loskom van Brittanje en 
saam met die noordelike state 'n 
vt>rt>nigde front opwerp teen die 
Oo'!terse verowuing v•an Afrika. 

GELEENTBEID D.A.AR . 
VIR UNIE OM 

LEIDING TE NEEM 
l\lense nit die noordelike gebiede begin meer en meer na 

die Unie omsien as die redder van die blanke beskawiog in 
Afrika. Die Ieier van die verkose lede in die N oord· 
Rhodesiese wetgewende vergadering, mnr. Roy \Velensky, 
bet dit in byna soveel woorde 'n paar weke gelede gese toe 
by beklemtoon het dat die Unie nie onverskillig kan staan 
teenoor die \'raagstukke waarmee Noord-Rhodesie te kampe 
het nie. 

'n Rubriekskrywer van die 
Cape Times het verlede week 
verklaar dat hy in een week 
twee besoekcrs op kantoor ge
had het wat bulle oor hicrdie 
aangeleenth<'id uitgelaat het. 
Die een is 'n amptenaar van 
Tanganjika van die afdcling na-

turellesake. 
,Suid-Afrika is one; enigste 

hoop," het by gese. ,Kan Suid
Afrika nit' sy partytwiste ver
geet en ann ons die }(liding gee 
op die g!'biNl Yan naturellebeleid 
nie'!" 

(vervolg op bls. 6 kol. 2) 
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Naturelle-arbeid in Landbou (2) 

MAAK ·DAN MISLUKKING 
VAN HUL EIE BOERDERY 
Wat is nou die faktore of re<les wat veral bygedra bet 

om enersyds 'n arbeidstekort in ons landbou te skep en 
andersyds ons platteland met nie-blanke inwoners te bevolk 
- probleme wat seker nie met 'n beleid van integrering van 
die naturel in die blanke landbou weggeruim kan word nie? 

Die aanvraag vir nie-blanke arbeid in die landbou vind 
sy ontstaan in die slawerny van die 18de eeu aan die Kaap. 

Na die vrystelling van die 
slawe is die blanke boer meer 
en meer verplig om hom tot 
die onbedrewe maar Jaagbesol
digde stamnaturel met wie hy 
in Oos-Kaapland in aanraking 
gekom het, te wend ten einde 
in sy arbeidsbehoeftes te voor
sien. Met die indienstreding by 
die boer het die nature! nie net 
die loonskale vir landbou-arbeid 
bepaal nle en daarmee 'n on
middellike voorkeur aan sy 
stamgenote verseker nie, maar 
sy alleenreg op die ar
beidsmark het ook gelei
delik 'n hele reeks kenmerke en 
eienaardighede aan Suid-Afrika 
sc Jandboubedryf besorg; eien
aardighede wat voortdurend die 
indiensname van nie-blanke on
geskooldes bevorder, die blanke 
geskooldes uithou en die peil 
van ons lamlbou na onder druk 
om sodoende met 'n kringloop 
die indiensname van naturelle 
weer van nuuts te bevorder. 

1\IOEILIKHEDE 

aanleg van die bocrderybedryf; 
gevolglik kan naturelle soms vir 
onnodige of beuselagtige werkies 
in diens geneem word. Wissel
bou terwille van arbeidsbespa
ring blyk ook vir baie boere 
glad nie noodsaaklik te wees 
nie en gevolglik kan die ver
kwistende gebruikmaking van 
arbeid, hoe paradoksaal dit ook 
mag voorkom, heelwat bydra 
tot die teenswoordige verswak
king van die draagkrag van 
ons landbougrond. 

Dis origens 'n bekende feit 
dat in die suidelike state van 
die V.S.A. waar die neger die 
h.oofbron van arbeid vir die 

Referaat deur dr. W. T. H. 

Beukes gelewer op die 

Sabra-jaarvergadering. 

landbou is, boerderymetodes op 
'n laer peil s taan en die draag
krag van die grond daar ook 
as gevolg van gronduitputting 
en grondverspoeling meer agter
uit gegaan b et as in die ooste
like of middel-westelike state 

Omdat bedrewenheid en lone 
albei op 'n lae peil staan, moet 
en kan die Jandbou van natu
relle-arbeid op groot skaal ge
bruik maak. Gelukkig was groot waar uitsluitlik van opgeleide 
getalle naturelle in die veri'ede, blanke arbeid gebruik gemaak 
en is hulle ook nog vandag, be- word. 
skikbaar. 1\laar juis hierdie groot 
getalle ongeskoolde naturelle

1\IEGANISASIE 

werkers skep weer byna onoor- Volop onbedrewe arbeid teen 
komelike vraagstukke van or- lac loonskale is ook grotendeels, 
ganisasie en toesig. Veral waar indien nie geheel-en-al nie, ver
die boerdery gemengd of gespe- antwoordelik vir die vertraging 
sialiseer raak, slaag min of geen van meganisasie in ons Iandbou. 
boer daarin om orals op sy In 'n onlangse uitgawe van 
pJaas •n hoe peil van doeltref- ,Boerdery is Suid-Afrika" wys 
fendheid te handhaaf. Die ge- prof. F. R. Tomlinson op die on
volg is dat die boer hom meer kunde van ons boere om met 
dikwellt aanpas by die peil van plaasmasjinerie om te gaan en 
sy werkers as omgekeerd. En die gevare wat dit vir die land
die gevaar word vererger deur- bou .inhou. Ook hierdie teko~f:.. 
dat die boer onbewus is van kommg by ons boere moet reel
die maalstroom waarin by hom" reg teruggevoer word tot die 
bevind. alleenreg wat die naturel as 

Omdat lone Jaag is kan min werker tot dusver in ons land
of geen aandag aan' boekhou- boubedr3.'f ihgeneem h~t. 
ding en kosteberekening in die Ons S1en dus ~~t die soge
Jandboubedryf gegee word nie. naamde ,goed~oop ,ongeskoolde 
Gevolglik kan verliese wat ont- naturelle-arbe1d tot_ n ~roo~ ma
staan as gevolg van arbeidson- te veran~woordelik IS v1r ba1e te
doeltreffendheid nooit werklik kortkommge en wantoestande 

in die Suid-Afrikaanse landbou. 
En baie van hierdie euwels sal, 
solank die nature! sy huidige 
rol handhaaf, juis die deur vir 
die blanke wat as opgeleide 
werker sy weg na die landbou 
wil vind, steeds versper. 

bepaal word nie, en die meeste 
boere in ons land verkeer onder 
die wanbegrip dat die nature! 
vir aile vertakkings van die 
landboubedryf 'n goedkoop en 
onverva.ngba.re arbeider is. 

OORTOLLIGE ARBEID 
Omdat lone Iaag en arbeid OPLEIDING 

volop is, word min of geen aan- Ons staan nou egter weer voor 
dag bestee aan die rasionele iie vraag of die opleiding van 

,, Bewind Vir 
Meer Be/ang 

Partye Van 
As ldeaal '' 

,Die twee-partystelsel in Suid-Afrika bestaan nie omdat 
daar twee kante aan elke saak is nie, maar omdat daar twee 
kante vir elke regeringspos is - die binne- en die buitekant," 
bet die Australiese professor in geskiedenis, dr. Fred 
Alexander, in 'n Iesing te Salisbury gese nadat by 'n studie 
van die Suid-Afrikaanse l)Olitiek gemaak bet. 

Hierdie onpartydige waarne
mer se mening is dat daar vee! 
meer punte van ooreenkoms tus
sen die twee groot partye is as 
punte van verskil - selfs oor 
die· naturellevraagstuk. Die po
litieke indeling in die Unie be
skou hy as onwerklik en opge
bou uit veronderstelde ideologie
se verskille. Met uitsondering 
van die ekstremiste aan albei 
kante is daar 'n baie groot mate 
van ooreenstemming. 

,Daar beers 'n skerp strytl 
om die bewind ongeag llie begin
sels wat op tlie spel is. ByYoor-

beeld, die driftige twissaak oor 
die Kleurlingstem is niks meer 
as 'n verkiesingsaangeleentheid 
nie. Albei kante sal net so gre
tig 'n vraagstuk los sodra bulle 
uitvind dat dit geen merkbare 
invloed op die uitslag van die 
verkiesing sal he nie. 

,Die tweeparty-stelsel in Suid
Afrika bestaan nie omdat llaar 
twee kante aan elke saak is nie, 
maar omdat daar twee kante vir 
elke regeringspos is - <lie bin
ne- en die buitekant." Aldus die 
professor. 

Geestesaanleg 
Nie Geskik 

Vir Landbou 
die nature! dan nie juis hierdie 
moeilikhede uit die weg sal ruim 
nie. 

Een van die elementerste 
maar belangrikste vereistes vir 
die beoefening van die Iandbou
bedryf is individuele oordeel en 
bestuursvermoc, en die besit die 
nature! nie nou nie en sal hy 
waarskynlik in die toekoms ook 
nie ontwikltel nie. 

Op 6 Oktober 1949 het prof. 
W. Eiselen in 'n lesing voor die 
S.A. Akademie vir Kuns en 
Wetenskap te Pretoria daarop 
gewys dat die Bantoe se denk
wyse deur psigo-motoriese reak
sies beheer word, en dat hierdie 
feit tot 'n hoc mate verant
woordelik is vir die opvallende 
rol wat ritme in hulle geestes
Iewe en selfs ekonomiese stelsel 
speeL Die Bantoe resiteer en 
sing nie net met ritme nie maar 
hy wil ook met ritmiese hande
linge sy Jandbou en veeteelt be
oefen. Hierllie denkwyse is 
erflik bepaal en sal deur geen 
skool of opvoeding verander of 
verwyder word nie. Hierdie ge
noemde denkwyse stel die natu
rel n ie in s taat om individueel
oordeelkundig op te tree nie. 
Daarom is dit ook dat, soos prof. 
Eiselen beklemtoon het, die 
naturelle nieteenstaande die 
jarelange opleiding wat hulle 
reeds op die gebied van landbou 
ontvang het, van hulle eie boer
dery-ondernemings in die reser
wes 'n klaaglike mislukking ~e
maak het. Daarom is die natu
rel redelik goed om roetine
plaaswerk wat nie ' n hoe 
peil van indiwiduele oor
deel vereis nie, te verrig, 
maar wanneer dit kom by 
oorleg en beplanning om onbe
kende en afwykende toestande 
die hoof te bied, stel by teleur. 

_~.,.,~... ....,.. .._ . ...,.-~elfjf 
VOORBEELDE 

Laat my toe om dit met 'n 
paar konkrete voorbeelde uit 
ons boerderybedryf te illustreer. 
Die nature! sal 'n trekker rede
lik goed kan bestuur maar wan
neer dit daarop aankom dat hy 
'n rekord van sy werksure op 
die trekker moet hou of oor die 
gehalte van die olie of ghries 
'n oordeel moet gee, versaag hy 
en kan hy binne 'n dag of twee 
sy werkgewer miskien van £50-
£100 skade aandoen nieteen
staande die feit dat hy oor 'n 
std. VI sertifikaat en 15 jaar 
ondervinding beskik. Hy kan 
voerbestanddele afweeg en 
mengsels maak, en die voer 
met lied en Ius na die diere 
vervoer, maar wanneer hy 'n 
oordeel moet gee of 'n koei 
(N.B. lid van sy geliefkoosde 
dieresoort> versadig is, kan hy 
maklik die oordeel van 'n tien
ja.rige kind aan die dag !e. Hy 
kan met Jus koring sny, en selfs 
dans en sing daarby, maar 'n 
onverwagte stortbui reen kan sy 
bevoegdheid om planne te maak 
so hoog op die proef stel dat 
alles die dag in die war loop. 
Hierdie gebrek aan vermoe om 
individueel oordeelkundig te 
midde van 'n aantal vraa.gstuk
ke op te tree, hang eng saam 
met die genoemde psigo-moto
riese kenmerke van die Bantoe
denkwyse. 

Maar, soos reeds aangedui, is 
daar ook nog ander vraagstuk
ke waarmee enige poging om die 
nature! in die blanke landbou 
te integreer, terdee rekening sal 
moet hou. 

(Word vervolg) 

RUSSE. NA STE.MBUS 
GEDRYF 

'n Wrede klug is verlede Sondag !n Rusland afgespeel 
toe die volk na weke van opsweping na die stembus gejaag is 
soos dipvee om te gaan se dat hulle nog deur die huidige 
onderdrukkers regeer wil wees. 

Die beroering het gegaan oor 
die ,verkiesing" van die opper
ste Sowjet - 'n skynparlement 
wat bestaan uit ,partylede en 
nie-partylede" wat deur die 
Kom!Jlunistiese diktatuur aange
wys word en dan aan die volk 
voorgehou word as kandidate 
vir wie daar gestem moet word. 
Hierdie Jiggaam het slegs teore
tiese gesag, en is 'n stuk bedrog 
wat die wereld en die Russiese 
volk die indruk moet gee dat 
Rusland 'n demokrasie is. Die 
blote feit dat daar ook ,nie
partylede" as kandidate aange
wys word, is genoegsame bewys 
van die betekenisloosbeid van 
die liggaam, daar aile gesag in 
Rusland in die Kommunistiese 
Party setel - selfs op ekonomie
se gebied. 

STALIN WEN TEEN 

HOMSELF 

Van elke Rus is verwag dat 
by verlede Sondag met groot 
geesdrif sou gaan stem bet vir 
die enkele kandidaat wat vir sy 
kiesafdeling aangewys is. Ook 
Stalin bet 'n kiesafdeling in 
1\loskou verdedig teen homself, 
en die uitslag was dan ook 'n 
100 persent oorwinning. Trouens, 
die Russiese pers het voor die 
verkiesing 'n 100 persent stem
bus voorspeL So 'n voorspel-

ling is nie moeilik nie as besef 
word dat die verkiesingsagente 
~n mengelmoes van opswepers en 
geheime polisie is wat van huis 
tot huis gaan om vas te stel wat 
die bure se lojaliteitswaardasie 
is. In werklikheid beteken dit 
dat 'n burger maar net vir sy 
eie voortbestaan stem, aangesien 
buite stemming bly gelykstaan 
aan boogverraad en 'n teenstem 
~ian die eie doodvonnis. 

NOG 'N PAAR 

LINNEPAKKE 

WAT U BAlE VAN 

SAL HOU! 

BY 

DIE MODEWINKEL 

Parow 

Wapenskild 

van 

Krugersdorp 

Die Paardekraalse Monument necm 'n groot deel van 
hierdie skild in beslag. Die ploeg en die myn-installasie 
dui die tipies Suid-Afrikaanse nywerhede van die omgewing " 
aan-so eg Suid-Afrikaans soos die naam Kommando, 
wat met trots gedra word deur die sigaret wat eg Suid
Afrikaans is omdat dit nog altyd van die keurigste produk 
van die Suid-Afrikaanse boer gemaak is na vermenging 
deur deskundiges om in die smaak te val van Suid
Afrikaanse rokers. 

"_· RONDE do 
aomman 
In naam en 

tradisie, 'n eg 

Suid-Afrikaanse 

sigaret 

KOOP 
SUID-AFRIKAANS-

-K00P KO~UIANDO . 
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rAiliEW TDl OJ:.IUA8SD'ISl!:EBDE ADVEBTEN8ll:lh 
BulabonclellU Kennl.tgewlql: 

(Verlowtnc, buwellk, geboorte, atertgeval, In memoriam, gelultweDJing, 
ena.) lei. per woord; minimum 2/6 per plulnc. Voorultbetaalba.ar. VIr 
berballnca 2li pat. afalac. 

Bandeleaclvutemtes: 
Eente plulng, 2d. per woord. Vir berballnga 25 pat. a!alarc. 

Inukengeld op ,Die O.B." (veraiQ'n weeldlkal: 12/6 per ja.ar of 0/3 per 
8 maande. Voorultbetaalbaar. Btuur advertezalegelcl, buteutnga, en lntekengelcl 
D& VOOBSLAG (EDliS.l BPK., Poabna U ll, Kaapeta4. 

DOODBERIG 
BB4'16n.-Na 'n slekbed van alega een 

dag oorlede op 16 Ja.nuarle 19~0, oud 
66 jaar, ona teergelldde eggenoot 
Paul Chrlatoffel Basson. Rua In vrede. 
Dlepbedroe!de eggenote Elite, Klnders 
en klelnktnden. 
Rheno•terronteln 50, 

Zeerust. 22/ 3/lB 

BATTERYE 
l'laa~boere, J\lotorelenaar4: Aandag!! 

Waa.rum ao bale !de opandeer a.a.n 
nuwe batterye. Kry meer krag en 
dlena ult u ou battery. Oee dlt nu.,.. 
lewe. Wll dJt nle krag hou of laa.l 
nle? Bebandellng v ir 4 batterye alegs 
8/· poavry J, F. lStemmet,. Kloofhu.l§, 
Kn)~na. 22/ 3/ 1 

LEER-WERK 
Bybelomslaoe vir Bybela (7.,X5"), 

Oesangboekomslae plus •n Boekmerk 
allea van swart leer. Slega 14/6 pos· 
vr)'. J. 1'. Stemmet, Kloofbuls, Knyll· 
na. 22/3/1 

OESERTIFISEERDE AUSTRA
LIESE BRUIN UIESAAD 

Vara Geserttf.lseeede Au1tra11ese bruin 
l llesaad teen 9/-, Chantenay Wortel
aaad 6/6, Detrlot Becteaad 5/6 per lb. 
Vra om volledlge pryaly• van Premier 
i<aadkwekers, Pk. Schoema.nshoek. 

8/3/T.K. 

UIESAAD: Ooewerment.a·Gesertlfl· 
•eerde Saad 1940/~-oea. Vroel! Kae.pse 
Plat, Australlese Bruin, SUwer King, 
Kaapae Stroolkleur, en Copper King 
Uleaa.ad teen i/· per lb. Greenteut 
~aaderte £6 lOa. per 200 lb. aak. 
Chantenay Wortel, Detroit en Eglptleae 
.Plat Beet 6&6 per lb. Skryf aan ona 
vir 'n volledlge pryalya v&n groente
'l&acl en pla.uaade. KA.n&-o Saadkwekera, 
l'oabWI 107, Ouclt.aboorn, 1/2/TK. 

GRYSBARE 
GBl'SHABE bentel, lklltera ver

wyder, baregroel bevorder, joncvoor
koms verseker, dlt waarborg GR\'8-
HAAB\VONDER, die jonpte kuna
me~Uge wereldwonder baar- en kopvel 
voedtngsmlddel u, ekadeloos, kleurator
vry, 5/. per bottel geld met beatelllng. 
Boeregenee•mtddela, Poebna U'I'Z, 
JobAnneabnrc. C/1/9/tO 

1\IEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaal 

or alekte en beretel u recmattge 
errenls GESONDHEID, one beaklk oor 
cite mlddela en bebandel aile alektea, 
akryr, lnllgtlnc gratls.-Boel"''lrenees· 
mlddela, 1'011b ua t%7%, Jobannesburg, 

A/1/9/4.9 

Dull!ende Ia reeds van bullet kwnle 
bevry. Talle VInci da.agllka bae.t. 
Wa.arom aal u Ianger ly. Skryt dadellk, 
raadpleec Die Boerevron, Bua 75li9, 
Johannesburg. 

MEUBELS 
JUEUDELS.- Beter meubela teen 

bllllker pryae Babawaent11ea, atoot-
ka.rretjiU, drlewlele, llnoleuma, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Geen 
Katalogua. Meld wa.acln u belangatel. 
-VISSER-!ItEVBl:LS, Lanc•traat 291, 
Kaapatad. 3/12/11 

PLAAS TE HUUR 
~llddtlJartge Boer Sot'k plaru~ te huur, 

of kl~ln plaste te koop, of enlg lets 
or bealgheld te aoen, het goele boerde
ry en bealgheldsondervlndlng, vir ver
dere lnllgUng skryf a.an: I' ON bus 1411, 
Kaap~tad. 

22/ 3/28 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Radlo-lngenleura, Stulewec. PAROW, 
verkoop en herstel Radlo'a en Elektrlese 
Toeatelle. oereglstreerde Elektrlaltelt.a
aannemers. Foon 11-84311 

SOUT 
SOVT vir dad~tke atlewerlng In 

goele aakke. BrMJCiwagte, om •n 
eerlll<e bestaan te maak vra ek u 
vrlendellke ondersteuntng deur van my 
aout te beatel. Spealale A1 80/ ·; 
Sneeuwlt No. 1 70/·: Wit No. 2 
60/ • per ton vryeelaal. Bou tw.erke 
tevredenbeld gewaarborg. Adrea: 
Komdte. lll ev. Martie Venter, Poaaak 
No. X4, Arbeldaloon, Bloemfontein. 

li/1/TK 

Nuwe aelaoen aout In aterk aakke 
aa volg:-

Speslale aneeuwlt 80/- per ton. 
Sneeuwlt No. 1 70/· per ton. 
Wit No. 2 80/- per ton. 
Wit No 3 60/· per ton. 

Sneeuwlt ryn tare!- en bottersout per 
200 pd. 10/·: 100 pd. 5/·: 50 pd. 2/6. 
Vry gela.at ooutwtrke vir tevredenheld 
en dadellke aflewerlng, probeer :
M. Foorte, Veldkomet, P/Sak No. s 4, 
Arbe.lclaloon, Bloemfontein. 

VRUGTEBOl\IE 
J<lelnberx Kwekery bled a.an: 
Royal Appelkooabome op Prutmwortel. 
Beluda Appelkooabome op Prulm- en 

Perskewortel, 
D' Agen, Sulker prutmedante op 

prulmwortel, 
Kaka.mu (Colina) taa.ipit op peroke

wotel. 
Sterk cuonde bome gewaarborg. 
Tree In verblndlng, Bns 18, l'oa 

Brel!rlvler. 
22/2/58 

VERVOERDIENS 
(Nr. 3) 119149 Vir algemene kaf'tOe(werk etl 

----MAR--K-A_G_E_NTE_____ ook verooer van men&e tree in 
verbinding met Kamtradel Aanclag! 

Stuur al u produkte aan U. S. Bel· 
tlnga.n, lllark Acenu, Ultenhal(e, Tel&
pafle.e adretl: ,.Blank S.A." F'oon 
1063. Aa julie die dorp beaoek kom 
geae)A •n bletjle. DleDSWUig. 

21/i/TK 

J, A. STRAUSS 
Posbua 84 • • Telefoon 9-83615 

PAROW 

©~WM~~ 

SENAAT BlED REGERING 
GELEENTHEID OM HELE 
STELSEL TE HERVORM 

Dit' senaat hct verlede ~eel.. vir die derde maal hierdie sittin~ vir 'n 
lang tydperk verduag weens g(•ht·ek aan wet·k. Yir 'n volle maand !-al 
h ierdie afdeling \-'an ons land to.E' wetgewende instelling werkloos wee!-, en 
tesame met die weke van w~rkloosheid wut reeds agter die rug is, sal 
b ulle vir die eerto.te drie maande van die parlementsilling in gcheE-1 dus 
twee maande en tien dae sondE-r wed< ge"'it bet. 

As die senaat op 17 April weer h}eenkom, sal hy kan terugkyk op 'n 
bedr ywigheid van slegs 20 odae vir die voilE- drie maunde van die eitting. 
Hy h et naamlik 01> 20 JanuariE' hyeengekom en op 23 Januarie weer Yer
daag; daarna \-'an 6 tot 16 Februarie wee1· gesit, en toE' weer van 9 tot 16 
Maart . 

Geen wonder <lat !.t'natore ver
lede Donderdag toe bulle hulself 
' n verdere maand vakunsie ge
gee bet, besorgdht'id uitgespreek 
bet oor die prestige ' 'an d ie lig
gaam en geeis bet dat die rege
ring stappe moet doen om bul 
bestuan te regverdig. 

'n Engelse blad noem as rede 
vir hierdie baie vakansie as ge
volg van min werk dat die Se
natore van alle partye reeds so 
gewoond geraak het aan verda
gings dat bulle nie meer mosies 
wil indien o! debatte voer nie 
uit vrees dat dit inbreuk kan 
maak op hul private planne ty
dens verdagings! 

VYI<"'DE WIEL 

Die wortol \'On die hele moei
likheid le natuurlik dru1rin dat 
die sennat 'n oorbodige instt>l
ling is wat dil' rol moes spt>t>l 
van die Britse ,House of Lords" 
waar clit meumale g<>beur dat 
'n lid daarvun in sy hele lf.'('(tyd 
nooit sy opwagting in die huis 
maak nie. 

Met die partypolitieke stelscl 
is die moeilikheid vir die Sl•naat 
om enige eicsoortige en selfstan
dige bydrae tot die wetgewing o' besprekings te !ewer, uitge
sluit. Die &enaat is l>resit>s op 
d ieselfd<> grondslag ingNleel 'ol
gens partl·-stt'rkte. Net soos in 
die volksraad is daar ook 'n re
gering en 'n opposisic en die 
taak van die rcgeringsledc is om 

te verhoed dat die opposisie die 
r<'gering verslaan, en die taak 
van die opposisielede is om te 
verhoed dat die r<'gcring wetge
wing deurdruk. Die gevolg is 
du'! dat die senatore dieselfde 
bc'<oluite van die koukus moet 
deun·oer wat reed<, in die ,·olks
raad deurgevoer i'i. Dit · maak 
,·an die senaat niks an tlers nie 
as 'n berkou-orgaun ,·an die 
volksraad. 

ONTl\IOEDIOINO 
Dit op sigself is a! 'n ontmoe

digende faktor vir die betrokke 
mense, maar indien die senaat 
kon dee! in die belangrike taak 
van die volksraad as propagan
da-forum, sou dit die welspre
kendheid en arbeidslus van die 
senatore opgejaag het ten spyte 
van die herkouing van volks
raad-praatjies - vrees vir her
haling is nie 'n faktor van cnige 
invloed in die volksraaddcbattc 
self nie. 1\faar nou word die 
senaat cl<>ur die pers afgt>slcet"p. 
Dit is slegs af en toe clat daar 
'n brokkie \'an die senaat in <lit> 
dagblaaie opgeneem word -
meestal net wanneer 'n l\linister 
daar 'n \t>rklaring doen. \'crder 
is praatjit>smakery in dit> St:>naat 
ook n ie so belangrik as in llie 
volksrnad n ie omdat scnatore, 

met uitsondering van die natu
relle-,·erteenwoortligers, nie vir 
hul ,·erkiesing van die ,volk 
daarbuite" afhanklik is nie. 

HERVORi.\1! · 

Die senaat is besig om sy eie 
onbruikbaarheid en oortolligbeid 
'itf'rk te beklemtoon, en dit is 
'n geleentbeid 'ir die buidige re
gering om 'n begin te maak met 
'n beter volksvertt>('nwoordigen
de stelsel deur hierdie liggru1m 
af te skaf en dit te vervang deur 
'n kamer van beroep- en groeps
verteenwoordiging waarin be
'!Onclere belange op 'n grond<,lag 
van deskundigheid behartig kan 
word. Laat die boere bier deur 
hul boere-leicrs verteenwoordig 
word, die prokurcurs en advoka
te deur hul eic leiers, die nywer
hede - werkncmer en werkge
wer - deur hul deskundigc 
leiers, ens. ens. 

Dan het die boere en nndcr 
beroepe nic nodig om ,.afvaardi
gings" na die Minister te stuur 
om hul saak daar te gaan stel, 
of die landbou-unies nie nodig 
om besluite te neem waaraan 
niemand hom steur nie. 

Hervorm ons regeringst('lsel 
tot iets nuttigs - die geleent
is daar om 'n begin te maak! 

KO MPETISIE-LAERTREK 
Verderc benodigdhede vir 

laergangers is soos volg: 

Versoek aan ons Lesers 

Hi<'rmee geskied kennis aan 
aile Bocrejeug-offisierc dat daar 
weer 'n kompetisie-laertrek vir 
die Bocrejeug gehou sal word 
gcdurcnde die Paasnaweek, van
af Donderdagaand G April tot 
l\loandagmiddiag 10 April, 1950, 
op die plaas van mnr. Hopkins, 
Vergenoegd, Lynedoeh, naby 
Stcll<>nboseh. Die terrein is ge· 
lei: H my! vanaf Lynedoeh
stasic, tussen Kuilsrivier en 
Stell en bosch. 

SEUNS E:N DOGTERS: 

Ons vra h ienuee die m edewerking van elke Ieser van Die O.n. Die 
medewerking van elke man , vrou en kind. J a, ook u medewerkiug! 

Daar is nog honder de huisgesinue in Suid-Afrika wat graa~ elkc week 
Die O.B. sal wil ontvang. 

Wie is bulle? 
Almal wat Repuhlikeine is. 
Almal wnt na ware Volkseenheid strewe. 
Almal wat wil h elp om dringende staatkundige, ekonomiese en maat· 

li!k aplike hervormings 
teweeg te br ing. 

Trouens, almal wat 
saam wil marsjeer na 
die hestem ming van die 
Af r ikauervolk. 

Sal u nie as skak el 
dien tussen bulle en 
Die O.B. nie? 

Wat moet u doen? 
Knip meegaande in

tekenvorm ui t. Vul die 
nuwe inteken aar se 
n aam en adres daarop 
in. Kollekteer 12/6 
van h om of h aar. Pos 
intek envorm en geld 
aan Die Sekretaris, 
Voorslag (Edms.) Bpk ., 
Posbus 1411, Kaapstad. 
En die n uwe intekenaar 
sal die blad vir een j aar 
ontvaug. 

Sal u assehlief u 
medewerking verleen? 
Baie dankie. 

Neem asseblief my naam op M intekenaar 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

Hierby ingesluit vind u die bedrag van ................... .. 

....... ................ . vir die eerste ........ ........... . maande. 

(Naam en Adres in Bloklettcrs) 

POSADRES ... . . . ................................................. .. 

. " ... "" ............. -... " ........... \' .............. . 

H andtekening. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/3 per balfjaar. 

Voeg assebllef Kommlssie by plattelandse tjeks. 

Ons verwag dat elke Boere
jcug-offisier en -lid asook vrien
de van die Boerejeug wat enig
sins die Jaertrek kan bywoon, 
alles in bulle vermoo sal doen 
om daarvan 'n sukses te maak. 

TREINE sal op Lynedoeb
stasie ontmoet word vanaf 7-
uur die Donderdagaand. Offi· 
siere moet Boerejt>ughoofkwar
tier nie later as 1 April in ken
nis stel van hocveel Jede uit 
hulle afdeling die lacr sal by
woon, asook waarmee en wan
neer (meld tydl bulle daar sal 
aankom. 

Elke Veldkornet word versoek 

Bocrcjcugdrag (indien seuns 
nie oor drag beskik nie kan 
khaki gedra word). 

Gewonc kampklere. 
Toiletbenodigdhcde (handdoek, 

seep, ens.>. 
Skoenwaks, borscl, ens. 
Beddegoed. 
Ectgercedskap (bord, beker, 

mcs, vurk en lepe1>. 
Bybcl en Gesangboek. 
Musiekinstrumentc en sang

bundels. 
Baaikostuums. 

.Die laerfooi sal 5/- per laer
ganger bedra. Indien daar twec 
of mcer kinders uit dieselfde 
gcsin is, sal die laerfooi 3/- per 
lid wees. NIEMAA'D MAG 
EGTER WEGBLY 01\IDAT HY 
OF SY NIE OOR DIE NODIGE 
BESKIK NIE. 

LET WEL: :\IERK ASSE
BLIEF AL JULLE GOED. 

om te sorg vir 'n lantern, of Besonderhcde aangaande die 
twee (indien moontlik) asook Kompetisie volg aanstaandc 
'n wateremmer of b!ik. week. 

&RILLE 
Brine a oogarta .. voonkrlf vir brUle Da oDL 

GOEIE WEB.K TEEN BU .I.IKE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker _.Apteek 
Kerklaan, K.AAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Beeoek .. of lkrJf om BMODderbecle. 

~ ...••..... ..• ' . 



lo 

DIE O.B., WOENSDAG, 22 MAART 1950 BLADSY VYF 
.-/ 0 I E 

OErE EU 
\ AIPTELIII •••••• 
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Die · Rol Van Die Kind In 
Ons o ·eskiedenis 

m. DIE SEUN VAN 
PIET RETIEF 

Die verhaal van die groot ver
raad van Dingaan en sy moord 
op die 71 ultgesoekte V~ortrek
kers op 6 Februarie 1838, is goed 
bekend aan ons alma!. Onder 
die name van daardie 71 manne, 
was ook die name van die jong 
Pieter Retiet, 11 jaar oud, en sy 
drie maats, Danie Liebenberg, 
Kosie Oosthuizen en Kootjie 
Opperman. Dit is een van die 
grootste gebeurtenisse in ons ge
skiedenis en dit is dus reg dat 
die rol van die vier kinderhelde 
nie vergeet sal word nie. 

Toe Piet Retief, vader van die 
elfjarige Pieter, na die kraal 
van Dingaan moes gaan om te 
onderhandel oor 'n stuk grond 
wou die klein Pieter nie daar
van hoor om agter te bly nie. Na 
verskeie waarskuwings was Pie
ter nog nie van sy voorneme af 
te kry nie. en sy moeder moes 
maar ook sy saalsak vol kos 
pak. Pieter was nie ongehoor
saam nie, by was 'n dapper klein 
Voortrekker wat dit as sy plig 
beskou het om saam met sy pa 
na die koning van die Zocloes 
te gaan. Hy kon goed perdry 
en skiet en was gladnle bang 
nie. 

Reeds die aand voor hulle ver
trek was alles gereed. Die perde 
was versorg, die saals reggesit, 
alles in die haak om vroeg die 
volgende mOre op te saal en te 
vertrek. Die eerste klompie wat 
vertrek het, was uit die laer 
van Piet Retiet. By die ander 
laers moes hulle ook aandoen 
om die ander mans, wat moes 
saamgaan, te kry. Hulle het die 
more bale vroeg opgesaal. 'n 
Paar ander mans was toe al 
daar. Piet Retief het eers 
godsdiens gehou. Toe sy pa 
,Amen" se, was Pieter by sy 
moeder om te groet en op sy 
perd. Min het sy geweet dat dit 
die laaste keer sal wees dat sy 
hom sal sien. 

Pieter se blydskap was tog te 
groot toe hulle by die ander 
laers aankom, •want sy drie 
maats, Kosie Oosthuizen, Danie 
Liebenberg en Kootjie Opper
man staan ook gerecd om saam 
te gaan. Verder op die tog was 
bulle dan ook altyd bymekaar. 
Koffiemaak, vleisbraai en die 
perde houvas was dan ook al
tyd bulle werk. 

,Oemkoengoenhlowo" was die 
naam van die Zoeloe-koning sc 
hoofstat. Dit het beteken ,die 
woonplek van die wit olifant". 

VERLORE GOED 
IS HIER I I 

Maats, hier is nou 'n lys van 
goed wat ons op Boerejeughoof
kwartier ontvang bet. Dit is 
wat maats daar vergeet of ver
loor het. Skryf tog asseblief 
dadelik aan Boerejeughoofkwar
tier, Posbus 3471, Kaapstad, in
dien daar van julie goed by is. 
VERTEL DIE MAATS WAT BY 
DIE MONUMENTLAER WAS 
DAARVAN EN WYS HULLE 
HIERDIE KENNISGEWING, 
ASSERLIEF! 

KAPPIES: 
1 wit met blompatroon. Nie 

gemcrk nie. 
1 - wit Georgette met geruite 

patroon. Nie gemerk nie. 

VOORSKOO'l': 
1 wit. Onduidelik gemerk. 

HANDDOEK: 

1 oranjckleurig, met wit 
strepe by entc. Blykbaar 
met 'n ,0" gemcrk in die 
ecn hock. 

BEKERS ENS.: 
1 - Roomkleurig met rooi oor 

en randjie. 
1 - Plastiese materiaal beker. 

Groen. 
1 - Plastiese materiaal beker. 

Oranje. 
1 - Plat wit kopple. 
1 - Regop wit koppie. 

EE'l'GEREEDSKAP: 

1 mes met geriffelde hcf -
metaal. 

1 mes - betreklik nuut met 
aluminium hef. 

1 mes - gemerk met garing
draad. 

2 messe - ongemerk. 
1 Vurk - gemerk met 'n ,8" 

op die steel. 
1 Vurk - steel effens gebuig. 
1 Vurk - gemerk met twee 

kruisies op die steel. 
1 Vurk - mooi patroontjie op 

die steel. 
2 Vurke - ongemerk. 
1 Lepel - gemerk met twee 

strepies oor steel en , COET
ZEE" uitgekrap op steel. 
Betreklik nuut. 

1 Lepel - gemerk ,G.S. ?" met 
'n stippelrand om die merk. 

3 Lepels - ongemerk. 
1 Klein teelepeltjie. 

BORDE: 

4 Wit cnemelborde met blou 
randjies. 

1 Donkerblou enemelbord met 
wit spikkels. 

'l'ANDEBORSELS: 

2 Groen ,Tek" Tandeborsels. 
1 ,Masso" T an d e b o r s e I. 

Groen. 
1 ,Wisdom" Tan deb or s e I. 

Groen. 
1 ,Hal ex" T an d e b o r s e I. 

Oranje. 
1 ,Wisdom" Tandeborsel. 

Oranje. 

KOMBERSE: 

1 Vaal kombers - gemerk ,D. 
H. OLIVIER". 

1 Vaalbruin wolkombers 
ongemerk - het vaal strepe 
op die ente, moontlik was dit 
wit strepe voor die laertrek. 

G~IENG: 

1 Swart Sambreel - Gemerk: 
,1.1. Lategan". 

1 Gordel <Uniform) - Ge
merk: ,P. Viljoen, Sek. 
Skool, Greyton, Kaap". 

1 Bruin Skoenborsel - Onge
merk. 

1 Bruin Kam - Ongemerk. 

Indien bier van u goed by is, 
moenie wag om ons tc laat weet 
nie. SLUIT ASSEBLIEF TEN 
MINSTE 1/- SE POSSE~LS BY 
U BRIEF IN, ANDERS KAN 
ONS NIE DIE GOED AAN U 
STUUR NIE. 

Dit was gelei> teen 'n ronde bult. 
Buite om die stat was daar hoe 
pale met skcrp punte en binne 
hierdie paalomheining was daar 
ongevecr 1,500 kafferhutte. Hier 
het Dingaan se ongevcer twin
tieduisend soldate gewoon. Bin
ne bierdie kraal, was daar nog 
'n omheining waarin die koning 
en sy mense bymekaargckom 
bet. Daar was vyf hekke waar
deur 'n mens die stat kon binne
kom. 

'n Endjie onderkant die kraal 
was daar 'n koppie met die 
naam van ,Hlomoamaboetoe". 
Hier bet die wrede Zoeloe
koning duisende kaffers laat 
vermoor. Dit word vertel dat 
die koppie later wit was van die 
bene. 

Tussen Hlomoamaboetoe en 
die kraal het die Engelse sen
deling, eerw. Owen en sy !ami
lie gewoon. 

Toe die Boerc die oggend by 
die stat aankom, is bulle deur 
die Zoeloes vergas op oorlogs
danse en skyngevegte. Vir klein 
Pietcr en sy maats was dit tog 
tc mooi. Toe sy pa en die ander 
mans met Dingaan begin besig
heid maak, het bulle dan ook 
doodgerus in die kraal rondge
stap en alles bekyk. Hulle bet 
op 'n Saterd•g daar aangekom 
en bulle het ook die Sondag en 
Maandag daar gebly. Dingaan 
hct die papicre onderteken 
waarin hy 'n stuk grond aan 
die Voortrekkers afgestaan hct. 

Die Dinsdag sou die Voortrek
kers weer teruggaan na bulle 
Iacrs toe. Weer word bulle ge
trakteer en die Kaffers voer 
weer bulle danse uit. Die Boere 
het ook van hulle kunsies op 
bulle perde aan die Kaffers ver
toon. Dingaan was verbaas oor 
die vinnigheid van die perde en 
die ratsheid van die ruiters. 
Van die vinnigste kaffers in die 
stat kon nle die perde uithard
loop nie. 

Vir laas ry die Boere nou na 
Dingaan sc kraal om hom te 
gaan groet. Toe hulle by die 
hek kom word bulle beveel om 
bulle perdc en wapens da~r te 
Jaat bly. Dit was die gewoonte 
dat 'n mens nle wapcns met jou 
mag saamneem na die Koning, 
wanncer jy hom gaan groet nie. 
Die Boere moes maar teen hulle 
sin gehoorsaam. 

Toe Reticf en sy manne by 
Dingaan se hut kom, staan daar 
ongeveer drieduisend soldate. 
Dingaan vra Rctief en sy mense 
om eers te sit en saam met hom 
bier te drink. Die konlng be
vee! toe sy soldate om weer te 
dans. Hy spring self op en neem 
die Ieiding. Die aarde dril van 
die wilde springery van die drie
duisend barbare. Dit word al 
woester en wilder. Die lawaai 
word al harder; die soldate kom 
nader en nader. Hulle gaan 
weer 'n entjie tcrug, maar vol
gende keer kom hulle nog na
dcr. 

Die lawaai is later so hard dat 
die Bocre bulle eie stemme nle 
kan boor nie. Die Kaffcrs kom 
nou tot teenaan die Boerc en toe 
begin Retief ongeduldig raak 
daaroor. Hy vra toe vir Dingaan 
dat die Kaffers nie so naby bulle 
moet kom nie. 

,Ja," skreeu Dingaan, maar 
hou aan met sing en dans: 
.,Drink, o drink van die bier! 
Jul brandcnde kele roep daarna! 
Drink soveel as julie kan; want 

(vervolg in .volgende kol.) 

KLEINGOED SE HOEK IE 
Liewe Maatjies, in DIE BOEREJEUG was 

Eindelik kan ons aan vir my rnooi. 
julie ook skrywe. Die Ek verjaar op 28 
ou spreekwoord se: ,as April, dan is ek 8. 
jy 'n hriefie wil ontvang, Liefde van Coenie. 
moet jy 'n hriefie skry- (Baie dankie Coenie 
we". Werklik, hierdie - dit is sommer baie 
week ~tel 01~s 1~ie minder n~oeiliker om 'n groot 
a~ drte br1ef•es, gekry v1s te Yang as om 'n prys 
rue. te wen op 'u SI>Ortbyeen-

COENIE THERON koms, nie waar nit"? Ons 
S.A. SPOORWEE, KOF: is hly dat jy jou nuwe 
FIEFONTEIN is seker klas maklik vind en sal 
een van ons ' hekendste ~mthou wanneer jy ver
maatjies. Hy skrywe al Jaar - Red.) 
aan ons lank voordat 1\faatjie H I T G E 
daar nog 'n KLEIN- (OUDTSHOOUN) 
GOED SE HOEKIE was. skryf: Ek het reeds twee 
Vir jare lank was hy ons Boerejeug-laertrekke h) 
jongste penmaatjie en gewoon. By die end "·an 
glo my hy sk1·yf so ge- die jaar gaan ek ook 
reeld as wat dit" son sog- saam met my Pappie en 
gens opkom. Hie1· Yolg l\lammie na die laertrek 
Coenie se briefie: _ by Franschhoek. :\let so 
Liewe Boerejeug-Redak- gou as ek my uniform 
sic het stuur ek vir julie 'n 

Ek wou al eerder kieki~ van my, dat julie 
skryf, maar ons bet so kan SIC~ hoe ek lyk. 
hard ue-oefen vir die BoereJeug-groete, 
Skools~ort. Die Wit· jul maatjie,. . 
span het ge-wen. Ek is . . Marm.s Huge. 
nou in Std. I en die nuwe (Marms het me sy ou-
klas is vir my gladnie dcrd~m hygesit nie e~ 
swaar nie. ons s.tl bly wees ashy dll 

Ons gaan ' altyd vis aan ons sal ~tour. Hy 
vang in die rivier. So het sy mamnne gevra om 
ver het ek nog die groot· aan Oll!o> te ~kryf, want ?Y 
ste vis gevang al het gaan nogme. skc;»ol. me. 
Sarie so haie pryse ge· Ons wag OJ> d1e k1ek1e.
wen op die sport. Ons Red.) 
gaan more weer vis Yang. Maatjie J A c 0 B A 
Ons wou ook graag na POSTHUMUS, VREDE
die fees gaan by die POORT, INDWE skryf: 
Monument en ons was so Beste Omie. Sal u asse
spyt dat my Pappie nie blief so goed wees en 
kon vedof kry nie. Die neem my naam op in die 
nuns en ook die kiekies 1 Boerejeug vii· 'n pen-

maatjie. Ek is 8 jaar 
<vervolg van vorige kol.) oud en in Std. I. Ek 

:~~~ sal juJie nic meer drink lees graag Die Boerejeug 
Die Boere het •nou begin on- en geniet dit haie. 

raad merk en sien dat hulle Je- Baie groete 
wens in gcvaar Is. Meteens fluit J 1 p' 1 
Dingaan - dit is die teken dat aco >a ost tnmus. 
sy soldate moet aanval. Hard (Hoe l)k dit Klein· 
skrecu hy uit: .. Boelalanie aba- goed, sal julie aan Jaco
tagatie.!" Dit beteken ,maak ba skryf? _ Jt d ) 
dood dte towernaars". . e . 

Die duisende soldatc storm af Volgend~ Wt'ek craan 
op die weerlose manne. Hulle ons vir Jnaatj'ie , t:'l • 
bet nie eers kans om op te . S 
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spring nie. 
Die vier seuns begryp nic wat 

nou gebeur nie. Hullc het die 
danse tog so gcniet. Picter pro
beer om na sy pa te hardloop, 
maar dit help nie. Soos 'n 
swart golf storm die kaffers op 
hom af. 

Party van die Boere het dit 
reggekry om hullc jagmesse uit 
te ruk en daarmcc probcer bulle 
die ongelyke stryd vocr. Dit 
was egter klaar met bulle. Die 
oormag was te groot. Hulle 
word gegryp en na die buitekant 
van die kraal gedra. Daar word 
'n skerp stok deur elkeen se lig
gaam gesteek en daarmce word 
bulle regop gedra terwyl ander 
hulle wrccd stukkcnd slaan met 
kierics. 

Pict Retief is gespaar tot die 
laastc. Vasgebind met ricmc, 
moes hy staan en toekyk hoc sy 
ele seun en vriende wreed ge
martel en papgeslaan word; hy 
moes bulle vreeslike angskrete 
aanhoor totdat bulle een vir een 
stil raak. Daarna eers word hy 
met kieries doodgeslaan en sy 
kop word van sy liggaam ge
skeur. Hierdie afgryslike toneel 
het hom afgespeel op Hlomo
amaboctoe, die klipkoppie on
derkant die Zoeloc-stat. 

storietjie vertel. Wan-
neer skryf odie andt"r 
maatjies dan? As julie 
nognie self kan bkryf 
nie, vra vir Mammie om 
te help. 

Boerejeug-groete, 
Omic. 

VERJAARDAG
KETTING 

MAART 
23 Christiaan du Toit, Welling-

ton. 
Janetta Slippers, Kakamas. 
Manic Wium, Stellenbosch. 
Petronella Watson, Bezuiden-

houtsvallei, Joh'burg. 
24 Johanna Naude, Frankfort. 

Doreen \Vassenaar, Middel
burg, Tvl. 

J. Mathee, Oudtshoorn. 
25 Merle Strauss, Frankfort. 
26 Mimi de Koker, Stellcnbosch. 

Noel Lourens, Paarl. 
27 Kruger du Toit, Koedoeskop. 

Anna Erasmus ?? 
28 Willem van dcr Merwe, Paarl. 
29 Abraham Hoffman, Luckhoff. 
!--:-: ... :-: .. :-:-: .. : .. :••!..: .. : .. : .. : .... : ... :-:-x .. :..: ... :· 

(Aanstaamle week vertel onsl ANDER BOEREJEUGNUUS 
van di~ nnA' toP tlie Zoeloes 185 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 22 MAART 1950 

Vorige Regering Se CHURCHILL WIL DUITSERS 
Werk Word Deur NOU BEWAPEN 

Nuwe Afgetakel 
Die Australiese minister van finansies in die nuwe 

regering het verlede week 'n wetsontwerp ingedien vir die 
herroeping van die bankwet van die vorige bewind waar
kragtens die Bank van Australie genasionaliseer is. Die 
vorige regering was net agt jaar aan bewind. 

Die ,·olk en die regerende par
tye in ons land kan hierrue ge
beurtenis in Australie met heel
wat vrug oordenk. Net soos in 
Suid-Afrika bet Australie ook 
die Britse partystelsel van re
gering. Dit beteken dat twee 
partye, op eis van die parle
mentere konstitusie, teenoorge
Htelde beleide moet verkondig 
en dan beurt maak om die land 

GfSTE.RF AS 
,N O.B. 

Graag vleg ons 'n kransie vir 
die graf van ons goeie vriend, 
mnr. Paul C. Basson, wat op 
16 Jnnuarie so skielik deur die 
dood wcg geneem is, skryf ons 
korrespondent uit Zeerust. Ons 
bet hom van kindsbeen geken as 

'n hardwerkende, vriendelike en 
gasvrye persoon. Bodemvast
heid en volksliefde was dee! van 
sy hele wesc. Sy klein plasie 
bet hy beskou as die mooiste 
en beste in Marico-distrik en 
hoewel, 'n droe plaas, bet by ge
wcet om dit op so 'n wyse te 
bewerk en tc bcnut dat by sy 
groot huisgesln op 'n voorbccl
dige en eerbare wyse kon ver
sorg, en die lewe instuur. I n 
sy huis het die W10ord van God 
nog die hoogste pick ingcneem. 

Oom Paul was een van die 
eerste lede van die Ossewa
brandwag, en bet die Beweging 
trou ondersteun en liefgehad. 
Ek het hom eenkeer boor se, 
terwyl hy die O.B. teenoor 
iemand anders verdedig bet: 

,Ou vriend dit sal Yir my salig 
wee<> om as 'n O.B. te mag 
sterf, omdat ek daarin ons re
publikeinse ideaal, rue suiwerste 
terug gevind bet. Ek kan my 
met geen ander republikeinse 
vorm vereenselwig as die wat 
ons vaders geken bet nie, nl. 
'n republiek sonder pnrtye," 
Die begrafnis is waargeneem 
dcur ds. S. E. Young van die 
Herv. Kcrk en eerw. M. S. F. 
Groblcr. 'n Groot aantal vriende 
bet opgekom om die laaste eer 
te bewys. Ons innige meegevoel 
aan die agtergeblewe famlliebe
trekkinge. 

te regeer. Hierdie beurte word 
bepaal deurdnt die wispelturige 
clemente van die menslike gees 
ingespan word by wy&e van 
periodieke keuses tussen rue 
,,regering" en rue ,,alternatiewe 
regering"-'n element wat nog 
steeds verseker het dnt elke 
.,alternatiewe regering" beurt 
kry. 

Na sy bewindsaam·aarruging 
sloop die nuwe regering alle 
strydgron<lige mantreiHs van sY 
voorganger en vervang dit deur 
sy eie ,beginsels." Oeen party
politieke maatreel van belang 
het dus ooit hoop op duursaam
heid binne hierdie stelsel nie
ook nie die noodsaaklike wette 
wa~ rue huiruge bewind met so
veel oproer en koste aan wel
willenheid deurvoer nie. DIT IS 
ALLES TYDELIK. 

(vervolg van bls. 2 kol. 6) 

Die skrywcr meld dat die man 
dit in baie groot erns gese het, 
en verwys dan na die stelling 
van Negley Farson in verband 
met tocstande in Kenia dat die 
blankc tans sy laaste kans in 
Afrika bet. 

1\IOET KANS GRYP 

,Kan ons in Suid-Afrika nie 
daarilie kans aangryp en die lei
rung gee aan die hele Afrika 
voordat dit te laat is nie'!" 

,Die feit dat genl. Smuts ons 
geleentheid vir Jeierskap buite 
ons grense onderstreep bet, lyk 
vir my in die huiruge omstandig
hede van vervreemding in 
Betsjoeanaland en elders asof 
dit 'n plig op ons le om ongeag 
partyverwantskap tot 'n ooreen 
gekome naturellebeleid bier te 
kom waarin andere kan saam
werk.'' 

SERETSE 

Hy meen dat die 
affere die geleentheid 
so 'n gesamentlike 
buite die partypolitiek. 

Seretsc
bied vir 
optrede 

,Nog meer as dit - ek meen 
dat dit 'n gelcentheid is vir 'n 
oorcengekome bclcid en om 
Suid-Afrika se invloedsfeer veel 
wyer te maak in gcbiede waar 
die blanke bevolkings in wesen
like ooreenstemming is met ons 
en wag op ons Ieiding. 

,,Is Suid-Afrika groot genoeg 
om danrdie geleentheid wat ons 
gebied word aan te gryp'!" 
Aldus die Cape Times se ru
briekskrywcr. 

Winston Churchill, Ieier van die Opposisie in die Britse Laerhuis, het 
verlede Donderdag ' n kragtige pleidooi gelewer vir die herbewapening van 
Duitsland en vir die opname van die Duitse leer in dit- W esterse verdedi
gingsmag van Europa. Churchill het gese dat die Geallieerdes nie in staat 
is om die Duitsers teen ' n Russiese inval te beskerm nie. Daarom moet 
die Duitsers herbewa1>en word sodat hulle kan hydra tot hul eie en Eut·opa 
se veiligheid. 4 ?J. 

Hy het gese: 
,Ons kan die Duitsers geen 

waarborg gee teen oorrompeling 
van hul la nd deur die Sowjet 
of sy satelliete nie. 

,Die Duitsers is bowendien 
ongewapen en derhnlwe nie in 
staat om milirere hulp te ver
leen in die verdediging van hul 
oosgrens nie. 

.,Ek se, sonder aarseling, dat 
die Europese grense nie doel
treffend verdedig kan word son
der inskakeling van Duitse 
hulpkragte nle. 

.,Die beslissing berus nie by 
hierdie land aileen nie, maar ons 
moet 'n standpunt inneem en 

0.8.-Strewe Word 
8elangriker., Se 
Mev. Rothman 

Van mev. M. E. Rothman van 
s'" ellcndam, alombekende en 
vandng bejaarde vroue-figuur in 
ons volkslewe, wat nie die Ge
biedsraad kon bywoon nie, is 
die onderstaande boodskap ont
vang: 

,Ek het u kennisgewing om
trent die gebiedsvergadering van 
die 18de ontvang, en sou dit 
graag bygewoon bet. Maar op 
my leeftyd is 'n treinreis hier
vandaan Kaap toe 'n hele onder-

• I 
ncmmg. 

,Ek wil u daaem my beste 
wense vir 'n goeie opkoms en 
bcvrcdigende byecnkoms stuur. 
Vir my word rue strewe van die 
Ossewabrandwag met die dag 
belangriker, nl. om lets bet('lrs 
in rue plek van die stelsel van 
politieke partye te bring. Danr
die stelsel toon steeds meer 
tekens van verval. 

,En mag ek ook hierby vocg 
my waardering van die week
blad; myns insiens het dit juis 
met die tydelike verduistering 
van die Beweging toegeneem in 
kwaliteit. Dit is lets wat nie 
sonder betekenls kan wees nie." 

DR. VAN ZYL KANDIDAAT 
Dr. F. D. du Tolt van Zyl is 

deur die konvokasie van die 
Universiteit van Stellenbosch 
benoem as 'n kandldaat vir die 
Universiteitsraad. Die ander 
kandidate is dr. Karl Bremer, 
ds. J. S. Gericke en dr. M. S. 
Louw. Die verkiesing vind op 
30 Maart plaas. Oudstudente 
wat gegradueerd is, kan deel
neem aan die verkiesing. Stem
briefles kan verkry word van 
die Sekretaris van die konvo
kasie, Adminlstrasie,gcbou, Stel
lenboseb. 

hierdie Huis moet weet wat 
daardie standpunt is. 

,Die geweldige massa-leers 
van Rusland en sy satelliet
lande is 'n verskriklike bedrei
ging vir die Duitse volk en die 
Geallieerdes kan die Dultsers 
geen rurekte beskerming bled 
nie. Ons kan net waarborg om 
'n oorlog te onderneem, wat, na
dat die laaste reste van die 
Europese beskawlng vcrnletig is, 
ongetwyfeld sal elndig in die 
nederlaa,g van die Sowjet. Maar 
hierdie oorlog mag begin met 
die oorrompeling van Wes
Duitsland-en nle aileen van 
Wes-Duitsland nlc. 
VERTRAAGDE KASTYDINO 

,Dit i'l pynlik om rue onbe
slistheid en die kleinlike erger
nisse te aanskou, wat die ver
soening van Frankryk en Oroot
Brittanje met Duitsland verhin
der, deur rue vertrnagde af
takeling van die paar oorbly
wende Duitse fabrieke en deur 
die nog meer vertraagde verhoor 
van afgeleefde Duitse generaals. 

,,AI hierrue dinge speel in die 
hande van die Kommunistiese 
vyfde kolonne in \Ves-Duitsland 
en ondersteun dle herlewing van 
Nazilsme of neo-Naziisme, wat 
net 'n ander naam vir rueselfde 
euwel is." 

Churchill se wysheid 
ongelukkig 6 jaar laat. Toe 
hy die mag gehad bet om self 
te doen wat by vandag preek, 
het by Europa aan Stalin uit
gelewer. 

0.8.-Seuns In 
Militere Kamp 

1\fev. Jurgens Schoeman, van 
Oudtshoorn, versoek dat nile 
O.B.-seuns wat na. die militere 
kamp op Oudtshoorn gaan, nsse
blief met bulle in verbinding 
moet kom. Die telefoonnommer 
is 21.11. 

I .,DIE O.B." word 1edruk 4~ Pro 
Eeelesla-Drukkery Beperk, Stellen
bOIIICb. vir die etenaan en ultcewera: 
VOORSLA.O (Edm..) Beperk, Groote 
Xerqebov TOS. Poebua Ull, 
Jrerk:ple!A. ~ 

,.Besoek ona Tak In die Wandel
gene. Groote Kerkgebou. vtr Radios, 
El~ktrlue TOHklle en ~leubds. Skryt 
aan ona Posbeateltlngsafdellng. Phll 
Morktl, Poabus 27n, Kaapstad." 

VRYH El DSDAGVI ERI NG 

' 

Die Kommando' s van Barry dale 
Vier · 

Vryheidsdag op Saterdag 1 April 
In die Saul op BARRYDALE 

* 
Spreker: W. n. LAUBSCHER 

ALI'·TAL \VELKOM 

BRAAIVLEISAAND 
Gesellige Braaivleisaand 

GENERAALSKAP Al 
OP SATERDAGAAND 1 APRIL 

TE lHELKBOSSTRAND 

* 
ALIUAL WELKOM 

Vir Vervoer Skakel 5.4263. 

1950 

JEUG HET BELANGSTELLING VIR 
PARTYPOLITIEKE. SPEL VERLOOR 

Klagte oor die gelJ rek 
aan belangstelling aan 
die kant van studente vir 
die partypolitiek is ver· 
lede Saterdag uitge· 
spreek hy' geleentheid 
van 'n stryddag van die 
H.N.P. op Stellenboscb. 

Die sprekers van die middag, 
mnr. Dirk Mostert, L.V., en 
mnr. M. Fouche, L.V., bet albei 
verontrusting uitgespreek oor 
die afwesigheid van studcnte. 

Mnr. Mostert bet 'n beroep op 
die jeug gedoen om meer be-

lo.ngstelling in die party tc toon, 
sodat die standpunt van die 
ouer gesla,g aan bulle oorgedra 
kan word. Mnr. Fouche bet ge
se dat by meegedeel is dat die 
studente nie genoegsaam gewig 
ingewerp bet met die organl
sering van die dag nie. 

Die politic! behoort 'n ver
skynsel soos hierdie nie tc laat 
by blote oproepe aan die jeug 
nie, maar behoort hulsclf af tc 
vra wat die oorsaak is. Een van 
rue vernaamste oorsake is dat 
die studerende jeug ~teeds meer 
skeptics raak ten opsigte van 
rue verydelende parQ·&pel wat 

voortdurend besig is om ,.man
date" te vra. vir die oplossing 
van groot vraagstukke sonder 
dat bulle ooit nader aan rue op
lossing kom--of selfs maa r rue 
annpakklng daarvan. 

As die jeug, en veral die stu
derende jeug, weer geinteres
seerd moet word in die lamls
politiek, is dit no<lig dat van 
landspolitiek 'n ~vetenskap ge
maak word en nie 'n spel nie. 
Die jeug begeer om deur staat
kunruges regeer te word in 
plnas van deur meesterspelers 
van rue partypolitiek as dobbel
s tene rondgeskud te word. 

ADDERLEYSTRAAT 134 

Kan met trots 

aanspraak maak 

dat sy klicnte 

onder die hes 

geklede k_lasse tel. 

I 

KAAPSTAD 

• ] 

n 
11 
0 
i l 


