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DIE REPUBLIKEINSE 
STANDPUNT 

Die verklaring van die leiers van die Ossewabrandwag 
wat in bierdie uitgawe verskyn, is ongetwyfeld die belangrik
ste koersbepaling van die republikeinse Afrikanervolk wa.t 
sedert die einde van die oorlog bekendgestel is. 

Gedurende die oorlogsjare was dit algemeen aanvaar dat 
die Afrikanervolk 'n selfstandige koers bet en dat sy leiers 
daardie koers moet volg en nie al agter die Britse Empire 
moet aanloop nie. 

In die vredcsjare na die oorlog beers daar ongelukkig 
nie dieselfde eenstemmigbeid nie. 

TWYFEL EN ONSEKERHEID 

Daar is blykbaar twyfel of die Afrikanervolk nog 'n 
selfstandige koers bet om te volg nadat die Britse Empire 
en sy bondgenote die tweede wereldoorlog gewen bet en 
daar is tewens onsekerbeid of die Afrikanervolk dit durf 
waag om 'n moontlike selfstandige koers te volg in die 
buidige gevaarlike wereld waarin by Ieef. 

Daarom dat daar in sommige Afrikaanse kringe deet
dae 'n denkrigting begin ontwikkel wat aanvaar dat die 
Afrikanervolk geen selfstandige toekoms bet nie omdat ons 
volk se toekoms onlosmakelik gekoppel is aan die toekoms 
van die Empire-volke; dat die Afrikanervolk derhalwe moet 
verkies om 'n Empire-volk te bly; 'n Empire-koers te loop; 
en sy boogste vrY.beid in 'n Empire-republiek te soek. 

Dit is blykbaar 'n defaitistiese en noodlottige opvat
ting wat ons volksbestaan gevaarlik ondermyn. 

SELFSTANDIGE KOERS 

Derbalwe was dit hoog tyd dat die selfstandige repu
blikeinse koers van die Afrikanervolk in die na-oorlogse 
vredesjare ondubbelsinnig aangedui sou word. Dit bet die 
leiers van die Ossewabrandwag in bierdie verklaring ge
doen en daarvoor verdien bulle die dank van die hele volk. 
Dit was nodig dat die leiers van die Ossewabrandwag on· 
omwonde sou neerle dat die Afrikanervolk in 1950 'n self· 
standige koers bet om in te slaan en dat die volk beslis nie 
in die jare wat voorle agter die Empire moet aanloop nie. 

El\IPIRE 'N LAS EN GEV AAR 

·Die na-oorlogse wereld waarin ons leef is deurgekap 
in twee groot balwes - die westerse en die oosterse blokke. 
Dit is die taak van die ledevolke van die westerse blok -
waaraan ons beboort - om alles in bul vermoe te doen 
om die eenbeid en die belange van bul blok te bevorder. 
Onder hierdie omstandigbede bet die Britse Empire uitge
diend geraak en oorbodig geword en insoverre Merdie Em
pire bomself nie bandbaaf ten koste van die westerse blok 
het by selfs 'n las en gevaar geword. Vir die Afrikaner
volk is dit derbalwe nie nou die tyd vir konsiliasie met die 
Britse Empire nie: inteendeel, dit is nou die tyd om die ver
ldesingsoorwinnings van 1948 te konsolideer tot 'n beslissen
de republikeinse oorwinning. 

FUNDAMENTELE WAARHEDE 

Ten aansien van bekende fundamentele vraagstukke het 
die leiers die republikeinse standpunt by bernuwing gestel. 
Let op die volge-nde: 

'n Verenigde Afrikanervolk kan opgebou word aileen 
deur die natuurlike saambinding van die blanke buisgesinne 
en nooit deur die kunsmatige en tydelike aanmekaarskake
ling van partye of brokstukke van partye nie. In bierdie 
dae van gerugte oor moontlike koalisies moet die waarbeid 
in gedagte gehou word. 

Een trou aan die vrye republiek van Suid-Afrika kan 
geldend word aileen wanneer die ander trou - teenoor die 
Empire - uitgeskakel word. Egte Afrikaner-republikanis
me kan boegenaamd geen kompromis met die Empire aan
gaan nie. 

Ekonomiese welvaart kan aileen bewerkstellig word 
wanneer die broodwinners van die volk ekonomiese verteen
woordiging en seggenskap in die regering kry. 

GELOOFSBELYDENIS 

Die verklaring van die leiers verteenwoordig die poli
tieke geloofsbelydenis van elke lid en vriend van die Ossewa
brandwag. Terwille van bierdie geloof bet die Ossewabra.nd
wag in 1938 ontstaan. En nou vra ~die Ieiers clat die Ossewa
brandwag in 1950 en in die jare daarna sai voortbestaan ter
wille van bierdie selfde geloof. 

Vandaar die oproep: Maak sterk die Ossewabrandwag. 
Diegene wat glo dat Suid-Afrika 'n selfstandige koers 

moet volg. Dat die republikeinse doelstellings in Suid-Afrika 
verwese·nlik moet word. Tot diegene kom die oproep: sluit 
jul geledere en maak luid jul stem, sodat vriend en vyand 
jul bestaan en jul standpunt kan ken. 

OPPOSISIE · KAN NOOIT IN 
HUIDIGE STELSEL STERF 

Swakheid Bring 
Juis Redding 
Die Engelse bet 'n 

spreekwoord van staats
regtelike h etekenis wat 
lui: ,Die Koning is 
dood. Lank leef die 
Koning." Dit helig 'n 
sluitsteen m die Britse 
staatsmasjien. Nog een 
wat ewe waar sou wees 
kon gelui bet: , Die 
Opposisie is dood. Lank 
leef die Opposisie". Dis 
'n waarbeid wat selde 
onthou word. 

VERDEELDHEID DESTYDS 
GEEN GEV AAR NIE 

Dis maklik om in te sien 
dat in die politicke klimaat 
waarin die Britse parlementerc 
stelsel sy eerste wankelcnde kin
derskredc geneem het, die ge
vaar van verdeeldhcid in die 
Koninkryk 'n afgelee en onwerk
like was. 

Ecnheid in die Britse staats
bestaan was 'n vanselfsprekcnde 
aanname veilig verskans agter 
o.a. die dominerende konings
figuur en agter 'n sterk en 
dina.mies'e aristokrasie eers op 
groot grondeienaars en later ook 
op ryk finansiers en nyweraars 
gegrondves. Die bronne van 'n 
wereldryk het aile begaafde 
Britte ryke geleenthede gebied 
en mildelik beloon. Afgeson
derd van die ontwrigtende re
volusies van die Vasteland bet 
die Verenigde Koninkryk na 
binne toe as doelbewuste, homo
gene volk bulle vlakke politieke 
verskille in politieke partye be
Jlgga.am en na buite toe die on
gebroke Imperiale front getoon. 
Regeringspartye en opposisie
pa.rtye het afwisselende taktiek 
gebruik terwyl 'n konsekwente 
nssionale en internasionale stra
tegie 'n Britse Ryk om die aard
bol aaneengestrengel het. 

Ht.JIDIGE TOESTANDE I 

ANDERS 

Onder sulke omstandigbede 
was die verskille tussen partye 
slegs heilsaam. Sedertdien bet 
toestande oral, ook in Engeland, 
verander. Die Parlementere 
moeder te Westminster is nie 
meer in blakende gesondheid 
nie. Nog erger: haar kroos voer 
op verskeie punte waarvan die 
Unie een is, 'n bestaan wat wan
kel in die beoefening van deug
de en slegs sterk is wanneer 
dit die kwade vermag. 

Hier in die Unie met 'n blan
ke minderheid in twee trotse, 
ewe begaafde en ewe eergevoe
lige dele gesplits, met 'n oor
heersende nie-blanke meerder
heid, sonder een enkele nasionale 
saamsnoerende instelling deur 
alle burgers aanvaar, is die uit
werking van die Britse party
politick niks minder as diabo
lies nie. Verdeeldheid word be
stendig deur 'n Opposisie wie 
se voortgesette bestaan tot in 
lengte van dae nie slegs gewaar
borg word nie, maar ook ver
eis en verwelkom word. 

HUIDIGE KRISIS IN V.P. 

Die Opposisie is nou middel
punt van nuusberigte. Vera! is 
dit so omdat sy vriende waar
skynlik vrees en sy vyande in 
der waarheid hoop dat sy dae 
getel is. Eintlik is die vrees 
van bekommerde V.P.-lede en 
die hoop van H.N.P.-lede ewe 
ongegrond. Die Opposisie se 
lewe is onder ons stelscl 
ewiglik gewaarborg. Nog meer. 
Soos sake bier te Iande staan is 
dit feitlik seker dat minstens 

twee groot partye altyd sal be
staan en sal teer op <lie ge
rieflikste en uitgesogte beskik
bare bron van steun en stem
me: die twiste van die verlede, 
die vooroordele, nasionale deug
de en ondeugde van die Afri
kaanssprekendes en Engelsspre
k endes onderskeidelik. Gerief
liker en meer duursame party
stutte bestaan ongelukkig nie. 

Aangenome dat gent. Smuts 
se lewe van politieke nuttigheid 
- of onnuttigheid - agter die 
rug is, aangenome dat sy op
volger in die persoon van adv. 
S trauss slegs na verbrokkeling 

I Deur ). de Vos j 

die weg sal aanwys en dat die 
Verenigde Party in 'n dosyn 
skrewe uiteenspaander, dan nog 
sal die Opposisie nie ten onder 
gaan nie. Ewe min sal dit die 
Empire-gedagte misluk om die
selfde of 'n ander partymasjien 
as vandag te vind om sy draer 
te wees, hetsy in die Regering 
of in die Opposisie. 

STELSEL OP PARTY-
1\IASJIENE GEBOU 

Dis 'n fyne apparaat, ons ge
roemde partystelsel. Gebou op 
die stewigheid van die groot 
partymasjiene reageer dit steeds 
op elke verskuiwing van ewe
wig. 

Dis ook verstaanbaar. Twee 
groot partye of partygroepe ding 
om die mag mee. As, soos 
tans mag gebeur, die Opposisie 
ernstig verswak, verdwyn die 
drang en die dwang tot skerpe 
partytug by die Regering. Sy 
lede raak gerus. Sy wetsont
werpe is byvoorbaat van meer
derhede verseker. Sy Ieiding 
kan nie en wil ook nie streng 
teen afvalliges of loues van hart 
optree nie. Dan kom daar 'n 
kans vir die dood-gewaande 
Opposisie wie se parlementere 
son slegs kan verdof dog nooit 
kan ondergaan nie, wie se Ieier 
spesiaal gesalarieer word, wie se 
krete geleidelik die oor van 
aile ontevredenes vang. 

VOORBEELDE UIT 
ONLANGSE VERLEDE 

Daar is baie voorbeelde van 
die proses. Genl. Hertzog was 
na lange jare te gerus toe die 
Volksraad van 1939 skielik sy 
sterk regering in twee gebreek 
het. Genl. Smuts het aan die 
bewind gekom, eers met 'n 
skamele meerderheid. Die Op
posisie bet in duie begin stort. 
Genl. Hertzog het daaruit ver
dwyn en die draadtrekkers,poli
tiek gesproke, eerloos agterge
laat. Van die reste van die des
tydse H.N.P. het die Havenga
groep, die Nuwe Orde, die O.B.
gesindes weggeval. Nooit was 'n 
Opposisie meer ontredderd nie. 

Smuts het daarop nog 'n ver
kiesing beter, as tevore, gewen. 
Sy Party was eers werklik, later 
egter slegs skynbaar onkeerbaar. 
Sells die Opposisie bet in 1948 
geen hoop op sege gehad nie, 
nooit denkende dat sy parlemen
tere swakheid juis die swakheid, 
die agtelosigheid, die Iompheid 
by die Ieiding en doodsheid by 

<lie gevolg van die Verenigde 
Party veroorsaak bet nie. Re
aksie teen die alte magtige V.P. 
van dcstyds bet die H.N.P.-Op
posisie na die bewind gestoot. 

GEVAARPUNTE IN 
UITERSTES 

Gevaarpunte in die parlemen
tere stelsel is byna paradoksaal, 
in twce uiterstes gelee: 'n te 
grote ewewigtigheid in die 
Volksraad, waar Regering en 
Opposisie byna ewe sterk is soos 
tans; en in 'n te grote onewe
wigtigheid, wsar die Regering 
aanvanklik baie sterk en die 
Opposisie baie swak vertoon. 
Hierdie laasgenoemde toestand 
mag nou miskien ontstaan. 

ONSEKERHEID AS 
FOND AMENT 

Die partystelsel is ingestel op 
onsekerheid - noodwendige en 
kroniese onsekerheid. Die Op
posisie moet altyd redc tot hoop 
kan vind, en hy bet dit ook. 
Die Regering moet altyd rede 
tot vrees kan vind, en hy het 
dit ook. Teen die onsekerheid 
kan slegs een skans gebou word 
om die betreklike stabiliteit van 
die staat te handhaaf: sterk 
partymasjiene waarop Regering 
en Opposisie rus. Hierdie twee 
organisasies wedywer om die 
bewind te verkry. Krag by die 
een skep die behoefte aan nog 
groter krag by die ander tot 
die een of ander oorwin. Swak
heid by die cen wek swakheid 
by die ander, sus die teenstan
der aan die slaap totdat dit 
skielik blyk dat getalsterktes in 
die Volksraad 'n lee dop is 
waaragter werklike magsver
skuiwings in die volk die Re
gering weer ontslaan en die Op
posisie aan die bewind gestel 
het. 

Deurgaans bly een groot feit 
sta:m: DIE OPPOSISIE KAN 
NIE STERF NIE. 

.Wanopleiding 
Voed Misdaad 

Die kommissie van ondersoek 
na. die reeks naturelle-onluste 
wat onlangs ann die Rand voor
gekom bet, laat die lig onder 
meer val op 'n naturelle-organi
sasie, die sogenaamde Tsotsi
bende, wat so 'n skrikbewind 
voer dat selfs tolke van die De
partement van Justisie bevrees 
is om op te tree waar getuienis 
teen die bende te berde kom. 

AaJ<gesien die bende hoofsaak
lik uit jong naturelle bestaan, 
werp dit 'n refleksie op die re
alistiese onderwys waardeur die 
skole kennis aan die naturelle
jeug gee waarvan weinig ge
bruik gemaak kan word om 'n 
bestaan te vind. Alma! wat 
skoolgegaan het, wil kantoorbe
trekkings he, met die gevolg dat 
die lokasie jeug ledig is en hulle 
trapsgewys ingelei word om lede 
van die bende te word waar 
hulle roof en steel vir 'n be
staan. 

Hierdie organisasie is blyk
baar die stormtroepe van ander 
wat agter die skerms optree. 
Kommunistiese opstoking word 
as 'n belangrike oorsaak vir die 
onluste genoem. 
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r.uLU:W TDI GEKL&8811!'1.8J:BilDII: ADVEaTD8D81 
Ba.lahoudellb J[eiiJIUgewtap: 

(Verlowlllg, huwel!l<, geboorte, etertgeval, Ill memoriam, a;elultweDiillll, 
en~.> ld. per woord; minimum :1/G par pl&alq. Voorulthet&albaar. VIr 
herhallllp ~ Pit. &LeJ&c. 

llaodelea4vertaaalee: 
Eerste plUIDg, 2d. per woord. VIr herhallnp 211 Pit. atalec. 

IDtd<engeld op .,Die O.B." (venk7u weelillka): 12/t per jaar of G/3 per 
I maande. VoorultNtu.lbaar. Btuur adverteDJIIegeld, beatelllllre, en llltlkenreld 
oa VOOBSL&O (.f:DMS.) Bl'J[., Poebu lUI, ~ta4. 

IN 1\IEl\IORIAM 
OU TOIT.-Eensaam en verlangend 

berdenk ons weer na vler ja.&r - 30 
J unle as die blttere dag van aCskeld 
van one gellefde cggcnote en moeder 
,,MarJe•'. 

Eerbledlgllk roem one u troue en 
cdele nagedagtenla. Jnnlg verlangend, 

Eddie en kJnders, Breclasdorp. 
28/6/1 

KA)IFFER.-Jn lleCdevolle herlnne
rlng aan my eggenoot en 011.1 vader, 
weggeneem van one deur die Beer op 
26 Junle 1943. 

U graf verkondlg keer op keer, 
Ons het op aard geen vader meer. 
U verlangende eggenote, klnders en 

klelnklnders. 
28/6/1 

BETREKKING GEVRA 
.Jong man met kennls van gemeng

de boerdery eoek werl< op •n plaaa 
bUitek&Dt die mllnlalpale·gebled van 
Stellenbosch. Skryf aan Adverteerder, 
l'osbM 1411, Kaapatad. 

21/6/:SB 

GRYSBABE 
OBVSHAJUI! berate!, okllfera ver

wyder, harecroel bevorder, :Jongvoor
koms veraeker, dlt waarborg OBYS
IlAABWONDER, dle :Jongate kuno· 
m&~tlge wereldwonder bas.r- en Jtopvel 
voedlngamlddel u, akadelooa, kleuratof· 
vry, 5/- per bottel geld met beatelllng. 
Boeregeneeemlddele, l'osbu 4Z7ll, 
.Jobanneaburg. C/1/9/'9 

Gry~~hare ~n baard blnne een maand 
tot natuurllke kleur berstel or geld 
terug, vry van kleurstof. Bevorder 
haregroel, verwyder skUfers. 5/6 per 
bottel, poevry. Kontant met bestelllnJ. 
Dl., ~renou, Posbns 7659, .JobannM
burg. FGH/6/50 

1\IEDISYNE 
Verwyc!er <lie wortel van u ltwaal 

of alekte en berate! u recmatlge 
erteola GESONDHEID, ooa beaklk oor 
die mlddele en bebandel aile olektea, 
akryf, lllllgtlng gratls.-Boeregeneea.
mlddtl•, l'osbue U7Z, .Jobanneaburc-. 

A./1/9/,9 

.,Beaoek ona Tak In die Wandel· 
gang, Groote Kerltgebou, vir R&dloe, 
Elektrleae Toeatelle en 1\lt>ubell. Skryt 
aao ollll Poabeatelllngeafdellng, l'bU 
Uorkel, Posbue 2721, Kaapatad." 

Slektel en kwale ve.rbu! Opera
lies vermy en reeondheld berate!. 
Waarom dan 1al u Ianger ly? Skryf, 
meld beeonderhede, raadpleeg Die 
Boerevroa, Bue 75:19, Job&nnuburc. 

(Nr. :1) 1/91'9 

MABKAGENTE 
Bameracle Aal14acl .M julie mlaklen 

•n ander acent ondenteun bet voord&t 
ek becln bet, k&D julie moa darem •o 
at en toe julie -..dings dee!, of boaT 
Alerl< :Julie be~e~~dlnra BeUJnraa, u.T.H., 
die 8poarwel verklea dlt 10. Piau :rune 
butelllllre vtr vructebome vroectydlr 
by SWU1M N......_, l'oebUI t Nu
pl&&l. 

19/4/TX 

GELEENTBEID 0~1 U IN 
HEIDELBERG TVL TE 

VESTIG 
Paaceboude alersteen wonlng, 4 ver

trekke K.S.B., aloof met Wllll'mwater
atellaale, teleCoon, garage, 2 bulte· 
kamera, graaperke, vrugte- en rooa
bome, 1% erf, beste woonbuurt, aan
cebled vir !2,080. Munlslpale lenlng 
11,370 kan oorgeneem word, afbeta
llng lG/10/· maandellka. Elendom 
!2,600 werd maar wllllte nle toecelaat 
op lenlnga. Elena&r ver!Ut Unle. 
Voorlceur O.B.-Iede. T~. Telepa
feer een: Maralsstraa$ 131. 

28/6/1B 

BESIGHEID TE KOOP 
Alcemene IIAndela&n~b .. la'beld en 

Goed geboude Woonhulo onder een dak 
butaande ult: Winkel, Eet- en Slt
kamer, 3 Slaapkamera, Kombula, 
Garage. warm en l<olle water. Word 
te koop aangebled te Welmaretraat 27, 
Parow. 

Verkoper bereld om Mrate verb&Dd 
te gee. Doen aan.ooek vir verdere be
aonderhede en prys by ........ l'itne ~ 
Zyl, Oud!teur, Voo~er 161, 
Parow. TelefOOD tMI8230. H/8/4B 

PLUIMVEE TE KOOP 
ROSCIIANA I'LUIMVEEPLAA.S.-

Lid van S.A..P.V.-Telererejllater. In 
bealt Goewermenta B. W.D. vry-aertlfl
lta8t. Wit Lecborn dagoud bennetJ!es 
£14, en d&roud b&&nt:Jiea £1/15/- per 
bondud. Kul.keoe word ceteel van 
ult&eeoekte benne met hOI prodululle en 
b&oe van dle Pretoria Unlversltelts
proetpl&aa ceteel onder toellg van prof. 
<Hr!cke. Skryf &an mev. A. :ao.eher, 
l'osbue 9G80, .JobaaDUbGr(. TelefOOD 
as.soe7. 31/5/3 

MEUBELS 
MEUBEL8.- Beter meubele teen 

bUIII<er pryae B&bawaentllu, otoot-
karretjlea, drlewltlt, Uooleuma, tapyte, 
ellS., ook altyd Ill voorraad. Geen 
Katalogue. Meld wa.ln u belangatel. 
-VJSSE&-MEUBELS, Langatraat 179, 
Kaapetad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW 0 LOU\V, dle Beroemde 

Radlo-togenleun, Btuteweg, PAROW, 
verltoop en beNtel Radlo'a en Elektrlue 
Toeatelle. OU.rtetreez"de Elektrlalteltl· 
aannemere. J"oon 9·M3li 

11Bit \lepb Worb ;iflin! 
Alma! wat republikeine is • • • 
Almal wat ware volkseenheid nastreef • 
Almal wat 'n blanke toekoms soek ..• 
het belang daarby dat Die O.B. deur soveel as moontlik 
gelees word. 

Help ons om nog 'n intekenaar te kry en u skakel 
nog 'n krag by in die stryd vir volk en vaderland. 

Vul onderstaande intekenvorm in en pos saam met 
geld aan Die Sekretaris, Voorslag (Edms.) Bpk., Posbus 
1411, Kaapstad. 

0~ 

I ntekenvorm 
Neem asseblief my naam op as intekenaar op ,Die 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

Bier by ingesluit vind u die bedrag tlan ..... .. ............. . 

........................ tlir die eerste ................. ... maande. 

NAAM ....•.............. .. ...... .•• ..... .•. .. ••..•...•..••...•...•..• 
<Naam en Adres ln Blokletters) 

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

Handtekening. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/S per halfjaar. 

V oeg a.ssebllef Kommlssle by plattelandse tjek& 

Vergadering In 
Lyden burg 

(vervolg van bladsy 3 kolom 3) 
vango in die greep van die 
Brltse parlementere stelsel; wat 
ons eie sake betref, ns volk voor 
die wtlreld tot volslae onmng ge
doem. 

ONS TAAK 
Die Ossewabrandwag glo dat 

dit hoog tyd geword het vir aile 
landsburgers om met woord en 
daad te getuig vir Suid-Afrika. 
eorste; om te veg vir die volk 
van Suid-Afrika se bestaan en 
velligheid; om met voile geloof 
en vertoue die verantwoordelike 
leierskap in Afrika as volks
roep te aanvaar met die bewus
te voorneme om sosiale geregtig
heid daarin te beoefen; en om 
die voortbestaan, die hernuwing 
en praktiese ontwikkeling van 
die Christelike beginsels, en van 
die blanke beskawingswaardes. 
Dit alles word eers moontlik as 
ons as selfstandige republiek in 
die wereld kan saampraat. 

Die Ossewabrandwag ken sy 
eie taak en glo daarin. Hy roep 
alle Afrikaners wat glo in Suid
Afrika se selfstandige republi
keinse toekoms om saam te 
staan op grond van genoemde 
beginsels. Vir sy eie lede se by 
na twee jaar se stille werk sgter 
die skerms of vir die wat in die 
openbaar op rus staan: Staan 
nou nader; vir diegene wat ge
reed is, s~ hy: Ossewabrandwag 
aantree! 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 
(ED:t\IS.) BEPERK 

Dtrekteure: 
P. W. J. van Heerden. 
P. G. van Heerden. 

Potgteteratraat 2M, 
b/v Pretorluestraat, 

PRETORIA. 
Tel!ll (VIoer en Muur), Kombule

opwaebakke (Terruo en Vlekloae 
staal), Vuurherde, Septlese eenhed& vir 
geaondbeld, Pllare, Wasvate, Bouen· 
en Loodrteterabenodl~;dhede, Staalrame, 
Vert, ans. 3/11/T.K. 

MEER GELD MET GROTER 
KOOPKRAG VIR WERKERS 

Die stelsel van aansporingslone is reeds in die tekstiel-, 
die rubber-, die skoen- en klert>bedr)·we, die mynwese en 
die ingenieurswese aanvaar. Die fabrieke n·at hierdie stel
sel aanvaar bet, ervaar 'n toenamc in produksie terwyl die 
werkers hoer lone verdien. 

Werkers in die tekstielbedryf waar aansporingslone van 
toepassing is, verdien tans gemiddeld £7/2/7 per week 
teenoor £4/ 9/ 0 voorheen. Dit beteken 'n loonsverhoging 
van 60 persent. 

In 'n gloeilnmpfnbriek bet die 
werkers se lone met van SO tot 
60 persent toegeneem, in 'n 
klerefabriek met SO persent en 
in 'n buitebandfabriek van 70 
tot 185 persent nndat 'n indivi
duele nansporingsloonstelsel van 
krag geword bet. ' 

In verband met hierdie aange
lcentheid skryf Volksbandel dat 
die eerste verelste vir die ver
Iaging van lcwenskoste en die 
verhoglng van die lewenstan
daard van ons bevolking grater 
doeltreffendheid is. Aangesien 
die nasionale inkomste wat dcur 
die fabrieksnywerheid verdien 
word, tweekeer soveel is as die 
van enige :mder produksie- of 
dlensvertakking van ons volks
huishouding, is dit aangewese 
om eerstens aandag aan die 
fabriekswese in bierdie verband 
te skenk. Aansporing~olone 

bring mee .dat elke urbei
der meer vervaardiging in 
dieselfde werkstydperk, mcer 
verdien en sodoende die land &e 
koopkrag verboog. Terselfder
tyd dnal die produksiekoste. Die 
resultant hiervan is eerstens dat 
meer goedere ' 'enmardig word, 
tweendens, dat bierdie goedere 
ns gevolg van groter doeltref
fendheid teen laer pryse nan 
die publiek verl,oop word en 

derdens, dnt die inkomste \'lln 
tlie werkers groter i!> en so
dot>nde afsetgebied ,·ir die grotcr 
produksie. 

Die verkiesing van ses ver
teenwoordigers van die Unic
volksraad in Suidwes-Afrika sal 
op 30 Augustus plaasvind. 

,, Renazifikasie '' Word 
Nou ·Toegepas Meen 

Lingsgesindes KWV 
Die Woord .,denazifikasie" wat kort na die oorlog op 

elkeen se Iippe was toe Duitse burgers in opdrag van die 
oorwinnaars deur Duitse howe gesuiwer is ,·an aile ,nazis
tiese smette" by wyse van ontkiesering, bcroning \'an 
eiendom en werk, is nou vervang deur die woord ,renazifi
sering". Dit is die term waarmee linksgesinde joemaliste 
die herindiensneming van oud-volgelinge van Hitler beskryf. 
Volgens hierdie joernaliste is die Duitse staatsdiens vir 'n 
baie groot deel gerenazifiseer. 

-Eau de Cologne 

en •La.,e-tel 

PROOUICTE VAN 

SUIO·AfRIICA 

K96 

'n Berig in Forward lui onder 
meer: ,.Die renaziflkasie van 
Wes-Duitsland geskied met be
sondere snelheld op die gebied 
van onderwys en kultuur. Amp
telike statistieke ult die Franse 
besettingsgebied byvoorbeeld 
toon dat reeds teen 1947 80 per
sent van die onderwyspersoneel 
in die laer skole voormalige 
Nazi's was. Dlo ou Nazi-skry
wers en uitgewers tree weer op 
die voorgrond . . . In Beiere, 
Hitler se tulste, verskyn vier
vyfdes van 106 koerante wat 
deur die Geallieerdes toegelaat 
word, weer onder die naam wat 
bulle onder Hitler gehad bet. 

,In Beiere was In die begin 
van die jaar meer as 20,000 van 
die staatsamptenare oud-Nazi's; 

BRILLE 
BriDI' a oogarts M voonblf vtr brllle Da ooa. 

GOEI.E WEBK TEEN BUJJKE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

lUaitlancbtraat, BLOEMFONTEIN. 
BeMM: OM of llkr7f om lleMD4erbec'le. 

. .. 
NET 'N PAAR ITEMS 

om u in staat te stel om ons pryse te vergelyk 

75 persent van meeste van die 
ministeries is oud-Nazi's; 60 
persent van die regters het on
der Hitler gedien. In Hesse, 
V.S.A.-gebled, is 59.4 persent 
van die depa.rtement van jus
tisie oud-Nazi's en 54.5 persent 
van die onderwysers." 

Boston Potlood-skerpmakers ... ... ... ... ... @ 15/- elk ll 

1 
Mercury Draadhcg-masjlene ... .. . . . . .. . @ 29/6 elk 
Dubbele Glas-Inkpotte ... ... ... ... ... .. . ... ... @ 6/9 elk 

Daar word ook verwys na I 
nuwe party-stigtings wat slag
spreuke gebruik wat in die dae 
van Hitler gehoor is. 

VVat hlerdie soort korrespon
dent uit die oog verloor is dat 
die Duitse volk voor die oorlog 
vir byna honderd persent onder
steuners va.n hul bewind was 
en dat die enigste plaasvcrvan
gers in die openbare !ewe dus 
elntlik maar net Kommunlste 
kon wees - wat aanvanklik in
derdaad die geval was. 

Afrolpapier, 13 dm, x 8 dm. ... ... .. . ... @ 7/- per Riem 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm~ ... ... ... ... @ 7/8 per Riem 
Tlkpapier, 10 dm. x 8 dm. ... .. . ... ... @ 5/7 per Riem 
Losblad Grootbocke - alle groottes in voorraad, 

pryse vanaf ~/5/-

Alle Kantoorbonodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om u volgendc bestelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgebou 822, KAAPSTAD Telefoon 2-'70'71 

Hi lj ) I :;t =•or • ¥·• 2 
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Ek Is My Broer .Se ;H0eder 
,EK SAL MY MEDE-AFRIKANER NIE IN DIE STRYD VERLAAT OF 

AAN DIE VREEMDELING OF VYAND UITLEWER NIE." 
· Hierdie week herdenk ons die sestigste verjaardag van ons kinder

held, Japie Greyling. As t ienjarige seun is h y in die Engelse-Oorlog met 
die dood hedreig as hy nie sy mede-Afrikaner wil verraai nie - Drie 
minute het hy gehad om te praat, anders sou die gewere wat op hom gerig 
was, sy asem weghlaas. 

Ons bring hulde aan sulke manne. Ons sal hulle voorbeeld probeer 
waardig wees. 
Moedig beur jou span opregtes 
teen die ergste steiltes uit, 
met jou tentwa, egte Boerseun 
wat die hoogste wal nie stuit. 

Weer die berge af aan die kant 
op jou weg nog ongebaan, 
Om met dagbreek, morevroeg nog 
baie ver van hier te staan. 

0, die kinderlike onskuld 
as jy so as Trekker speeZ 
en die smart en pyn nie ken nie 
wat jou moeder stil moet deel. 

H oor jy nie hoe angstig bid sy 
kleine onskuld, kinder held? 
Smekend God vir krag en bystand 
Vir jou vader in die ve.ld. 

Hoor jy nie die danders dreun nie, 
oorverdowend bars die staal -
dreigend-eisend, dorsgeteisterd, 
bloed! jou bloed, jou ideaal. 

Hoor jy niks, geen krygsgedonder, 
kleine onskuld, vryheidsheld? 
Roep die stem van pZig en ere 
nie tot jou in die geweld? 

0, "maar hoor die hoewe dreunend 
oorkant hierdie naaste rant; 
staan op dalk i..s dit jou pappie 
en die burgers van jou land! 

Maar wat! vyand van jou nasie, 
skender van jou heiligdom! 
Waarom bons jou hartjie angstig? 
Watter mag het jy teen hom? 

AF 

1 Woestyn se waterdam. 
2 AgUng. 
3 Kledingstor. 

22 Weetstof. 
24 Kopstuk. 

1 Opvoering. 
3 Konsuis. 

D WARS 

4 Amper ,.maer''. 
:; Na. onder toe. 7 Ortislersrang. 

(Hier kom hul nader, kleine maat; 
hul wil van jou die waarheid hoor.) 
,Waar's jou pa en sy kommando?" 
vra die grote Brits ,majoor''. 

Maar ek sien jou fiere antwoord, 
(in jou oe blits dit weer,) 
nimmer sal die Britse bende 
selfs al sterf jy, triomfeer. 

"Sien jy my soldate daar, 
praat jy nie dan skiet hul jou, 
se my gou-gou waar's jou pappie 
en die Boerkommando's nouP' 

"Waarom praat jy nie, klein seuntjie, 
waarom skud jou koppie weer! 
Sit hom teen die waenhuismuur daar, 
vat hom WfW daar voor die deur !" 

"Laai jul ses gewere, manne, 
hy weet waar sy pa's verskans. 
Le aan, skiet raak, as ek beveel het. 
Praat, seuntjie, di.s jou laaste kans!" 

Stadig neem hy altwee handjies 
agter sy klein ruggie saam -
maar sy blik, opreg en edel 
staar beslissend, onbeskaam. 

, ,K sal nie se nie," is sy antwoord, 
en die trompe sak omlaag -
watter hande word voorwaar dan 
by sulke heldemoed nie traag! 

Kinderheld van Boerenasie, 
hoog ag jy wat joue is; 
En waarlik ook getrou gebly 
Al moes jy selfs die lewe mis. 

VERJAARDAG
KETTING 

JULIE 

6 Michie! Heine, Frankfort. 

Mias P retorius, Frankfort. 

8 Berendina Rautenbach, 

Cedarville. 

Jacobus Bester, Malmesbury. 

Judith Joubert, Kanoneiland. 

Adriana Basson, Kwaggafon-
tein. 

Caths.rina van Zyl, Dwa.rs

spruit. 

9 N ick Cloete, Fraserburg. 

Thys Smit, Malmesbury. 

Ria F roneman, Middelburg, 

Tv!. 

10 Wilma de Villiers, Paarl. 

6 Naturet se ,Aitsa.". 
9 Geduldlg, gcdicnst!g, gedwee. 

12 Eetmaa.J. 

8 Ka.IkoentJJe trap • • 
10 Lastig. 

Marthinus Smit, Malmesbury. 

R ina Keyser, Loxton. 

Salmina Smit, Oudtshoorn. 

Catharina du Plessis, Ken-

14 Ongetwyfeld. 
ll> 50 Persent plus nog 'n ha.Jwe. 
16 Nommer. 
17 Naturelle-konfensle. 
18 Vo!!l van Vrede. 
19 Ken jy vir baar? 
20 Bots. 
21 Nog slegter. 

11 Weeksda-e. 
13 Afrlkaanse aanspreekvorm. 
17 Vervoermlddel. 
20 Kastig omgekrap. 
23 Daarblnne. 
24 Suid-Afrlkaanse vo~l. 
2:1 Belangrlke Suld-Afrikaan.se produk. 
26 Da.arvan bou ek nie. 
27 Die Boerejeug. 

sington, Johannesburg. 

Bennie Swanepoel, Frs.nkfort. 

lJ. Grieta L ubbe, Marchand. 
Daphne Strauss, Frankfort. 

BRIE WE-KOLOM 
Beste Maats, 

So ja! Die keer gaan dit 
mos beter. Ek veronderstel dat 
julie alma! so bly was oor die 
eksamen wat klaar is dat jul 
sommer uit pure vreugde s.an 
ons geskryf bet. Nou le daar 
'n lekker lang vakansie voor en 
ons wil alles weet wat jul aan
gevang het. Laat ons sommer 
ook weet hoe dit met die ek
samen afgeloop bet. 

Maats wat graag aan ons wil 
skryf kan in die toekoms som
mer d ie briewe aan Pans Tal
jaard, Posbus 95, Stellenbosch 
adresseer. Dit sal dan moont
lik gouer in die blaadjie ver
skyn. 

Van Oudtshoorn skryf Finkel 
Bothma aan ons van sy ge
lukkige kommandant. Die be
riggie plaas ons elders op die 
blad. 

Hannetjie van Dyk van Kos
ter bedank ons vir die Boere
jeug-kenteken wat sy nou eers 
- na so baie wag - ontvang 
het. Wat sy nie kan verstaan 
nie is ds.t die brief daarby 
a! in J unie 1949 geskryf is. Dit 
het so gekom. Daardie pakkies 
is alma! reeds verlede jaar so 
verpak met bulle briewe by. 
Ons was toe egter so besig met 
voorbereidings tref vir die 
Monument-laer, dat alle ander 
dinge opsy geskuif moes word. 
Toe ek nou die dag jou brief 
daar in die kantoor kry het ek 
gesorg dat die geskenkie ds.de
lik gepos word. Dis mooi dat 
jy ons blaadjie so gereeld lees. 
Hou maar aan en skryf weer. 

E en van ons gereelde skryf
maats is Sarie Gerber van 
George. Ons vind haar briewe 
altyd baie interessant en a.ange
sien sy reeds gevra het vir pen-

.. 

r 

maats kan julie gerus aan haar 
skryf. Sy is 16 jaar oud en 
die adres is Posbus 2:7, George. 

Klein Lettie Snyman van 
Koffiefontein stuur 'n oulike 
verslag van 'n funksie ws.t 
bulle gehou het. Ons plaas die 
hele brief: 

,Ons het op die 3de Junie 
'n partytjie by veldkte. Anna 
Theron se huis gehou. Daar 
was baie kinders en ook 'n 
paar groot mense. Ons bet 
Iekker koek geeet. Ons bet 
lekker gespeel ook. Net jam
mer ons klompie wat in die 
Koshuis is moes weer vroeg te
rug gaan. Sarie en Coenie het 
vir ons die O.B.-lied gesing en 
Kowie het vir ons 'n gediggie 
met die naam vs.n Klein Piet 
v. d. Vliet opgese. Rina de 
Wet en ek het ook 'n liedjie 
gesing. Tant Lenie Immelman 
het vir ons gewys hoe ons ons 
taal suiwer moet hou. Sy bet 
vir ons 'n rympie van die ,Lady' 
opgese. Ek sal later meer skryf 
want ek sien my brief word te 
lank." 

Dis dan al vir die week 
maats. Skryf maar gou weer. 

Boerejeug-groete. 

Word Weekblaaie 
Twee Afrikaanse . dagblaaie 

wat die politick van die Ver
enigde Party bevorder het, ss.I 
van aanstaande maand af net 
weekliks verskyn. Hulle is Die 
Suidcrstem en Die Volkstem van 
Kaapstad en Johannesburg on
derskeidelik. 

Laat die S.A.S.-toeristeburo al die reelings 
vir u tref. Dan is daar maar een kantoor om 
te besoek en een betaling om te maak. Dit 
is verreweg die beste manier om reisgenot 
te verseker - en dit is tog so eenvoudig. 
Die Toeristeburo sal u kaartjies vir land-, 
see- of lugreise uitreik, u plekbesprekings 
doen, en hotelakkommodasie, maaltye en 
beddegoed onderweg vir u reel. Indien u 
met die Springbokdiens reis, en u plek by 
die T oeristeburo bespreek, sal u hotel
akkommodasie in die Verenigde Konin
kryk ook vir u gereel word. AI wat u dan 
te doen staan, is om u reis te geniet! 

Spreek u naaste Toeristeburo of Stasiemeester 
....--:::::::== 

Luister na Carmen Cavallaro oor Springbok-radio; 
elke Dinsdag-, Donderdag- en Saterdagaand om 7-uur 
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lndrukke van die Parlement 
( vervolg van bladsy 

blanke gebiede verdeel te kry. • 

1 kolom 5) 

DIE OSSEW ABRAND· 
WAG SE POSISIE:-

AFGESLOTE. WERELDJIE 
MET EIE LEEFWYSE 

Suid-Afrika se buit~Iandse 
beleid moet derhalwe afstour 
01) republiekwording en op die 
verkryging van die intemasio
nale aanvaa.rding van die be
ginsel van totale vertikale 
apartheid in Afrika tussen 
wit en swart - sonder in· 
korting van die ontwikke
lingsmoontlikhede van eoig
een. l emand wat ' n paar keer besoek gehring bet aan die parlement ty

dens die a f gel ope sitting gee sy indrukke a s volg weer: 
Ek wil nie in h evooroordeelde taal my uitlaat oor hie rdie instelling • E K 0 N ° ~~ 1 E S E VER

TEENWOORDIGING:wa t op di~ oomhlik wei nog van soveel h elang is dat dit die septe r swaai 
oor die wei e n wee van ons volk nie . DIT IS DIE REG vAN 

Ek wil ook nie voor die vo e t ve r o ordcel nie , want dit is vir my duide- ELKE LID VAN DIE AFRI· 
lik d a t daar we i ' n aantal par l em e n tsle de is wat in aile erns tnee n on1 i et s ~~!~~~ Ql\IK~l[if
in be la ng van die land t ewee g t e bring. Maar daar is ook diegen e vir wie LOOS EN GELUKKIG IN SY 
dit n e t ' n yd ele sp el is, h oewel die m eerderheid seker ' n mengsel van V AD ERLAND TE LEWE. 
die twee i!oi - m e n se wa t die padement~re pad bewandel in die s~lfoortui- Vir jare reeds is dit onge
g ing dat bulle d ien - en d eeglik b ewus i s van hul opofferings - 1naar lukkig nie die geval nie. Dui
nie temin te nvolle aanspraak m aak op verc:oeding wat gebie d word in die sende Afrikaners het die slag-

"' offers geword van die hoe 
vorm van sp elgenot e n toe k o m sgeleenthe d e vir die persoonlike ambisie. lewenskoste. En hoewel dit 

Dit Is ook nie heeltemal reg 
om te veronderstel dat die par
lementslede 'n tyd van vakansie 
In K~apstad deurbring tydens 
die sitting nie. Vir baie is .dit 
harde werk, min slaap en 'n 
byna ondra.aglike dissipline on
der die tirannie van die party
sweep. l\Jaar h ierd ie afmattinge 
i<, vir meeste soos die sweet
parsende oefeninge van d ie 
&portman - die minder aange
name newe-produk van die ple 
liit>r. Vera! in die afgelope paar 
sittings met die byna gelykop
stand van die partye was dit 
duidelik dat die partytug die 
lcwe oor die algemeen minder 
gesellig in Kaapstad gemaak 
het. 

BUITE BERE IK 

Sodra 'n mens binne die mure 
van die parlementshuls is, word 
jy al dadelik getref deur die be
sef dat jy jou op grondgebied 
bevind wat in geen verband met 
die werklikheid staan nie. Jy 
beweeg tussen mense wat hul 
eiesoortige probleme het, hulle 
eie kode van gedrag en hul eie 
sin vir humor. Dit word dan 
ook vir jou duidelik waarom 
bulle so maklik praat van ,die 
volk dae.rbuite". Die werklik
hede van die !ewe skyn so vol
kome uitgesluit te wees uit bier
die koninkrykie dat jou eie er
varingswl!reld na 'n kort ver
blyf terugwyk oor die gesigs
einder van jou bewussyn. Die 
volk self Iewe bier in die ge
dagtes van meeste Iede slegs in 
so, er dit 'n s temwaar de ver 
teenwoord ig vir die verskillende 

sette, slngkrete en toesprake wa t 
mekanr a fwissel in h ierdie spel 
om mng. 

VER STEEl'I'D 

Ek het op die galery gesit en 
neerkyk op d ie bedrywighede 
da~ronder. Wat dadelik tref is 
die omslagtigbeid van spraak en 
handeling en die vers teende 
prosedure wat met jaloerse ywer 
be!>kerm word soos 'n kosba re 
antikwiteit. Ek bet lede teenge
kom wat reeds twee jaar daar 
sit en nog geen volledige be
grip van die prosedure en die 
verskillende gebruike wat daar 
in swsng is, het nie. En dit is 
dan ook sulke lede - en ook 
onbedagsame ervare hande -
wat soms die grootste genot en 
afleiding verskaf wanneer hullc 
die een of ander verstarde reiH 
oortree. Byvoorbeeld: wanneer 
'n spreker praat, is dit verbode 
om tussen hom en die Speaker 
deur te stap. Iemand wat dan 
by die hoofdeur inkom, moet 
soms aanstap tot agter die 
Speaker se stoel verby en die 
hele afstand weer terug aflli na 
sy sitplek wat miskien naby die 
peur is. Soms is 'n spreker In 
so 'n posisie dat 'n lid selfs na
dat by hierdie Kaapse draai ge
maak bet, nog die lyn tussen die 
Speaker en die spreker moet 
kruis. Daar is dan geen fout 
mee nie - die goeie bedoeling 
word blykbaar in daardie geval 
vir die daad aanvaar. Maar wee 
hom as hy in die begin diesclfde 
lyn oor die korter afstand sou 
kruis. 'n Onbedaarbare koor 

ISRAEL WORD OOK 
LAMGELE DEUR 
PARTYSTELSEL 

van ,orde, orde!" en 'n skater
lag sal hom tot op sy sitplek 
agtervolg. En diesel!de lid wat 
'n verdoemende onthulling van
a{ die openbare verhoog met die 
gemak van 'n krleketspeler van 
hom af wegslaan, sal tot op sy 
skouerknoppe bloos. 

GROOT GELAG 

Ek het geslen hoe selfs Mini
sters trane In hul oe uitskater 
omdat 'n voorbanker van die 
opposisie onder weg na buite vir 
'n oomblik aan regeringskant 
vertoet en daardeur die een of 
ander aanmerking op hom ge
trek het. Soos ook in die koe
rante berig, bet ,.herhaalde en 
uitbundige lagbuie" 'n lid tot by 
die deur agtervolg toe die Spea
ker hom per abuis aan die woord 
gestel bet terwyl by eintlik op
gesta~n het om die sa.al te ver
laat. Ins idente soos h ierdie sal 
in 'n gewone vergadering van 
se •n direks ie of sells 'n kul
turele deba tvereniging nouliks 
'n glimlag ontlok, manr in hie_•. 
die wereldjie op sy e ie i s dit 
oorsaak vii' uitbundige pret. 

KUNSl\<IATIG 

die geval is, is daar geen 
enkele bestuurlikc liggaam in 
Suid-Afrika wat belas is met 
die versorging van die ekono
miese behoeftes van die volk 
nie. In die dae toe ons vaders 
in E uropa. geen polit ieke vry
heid gehad het nie, het bulle 
aangedring op politieke ver
teenwoordiging in die Iands
bestuur. Vandag wanneer 
daar geen ekonomiese vryheid 
bestaan nie, dring die Osse
wabrandwag aan op ekono
miese verteenwoordiging in 
die Iandsbestuur. 

Dit ),an so maklik geskied. 

Die Senaat het in der waa.r
heid oorbodig geword. Laat 
hom nou gerus verdwyn en 
skep in sy plek 'n Gemeen
skapsraad van beroeps- en be
dryfsverteenwoordigers waar 
die ekonomiese belange van 
die volk versorg sal word. 

DIE U ITVO E R E NDE 
RAAD \HI- ONO~IWONDE 
VERKI-AAR DAT VOOR
NOEMDE DOELSTELLINGS 
NIE VERWESE~LIK KAN 
WORD DEUR 'N UITSLUI
TENDE POLITIEKE PARTY 
NIE. BULLE KAN ALLEEN 
BI<JRJ<;IK WORD DEUR 'N 
INSLUITENDE VOLKSBE
WEGING. 

Daarom streef die Ossewa
brandwa.g openlik daama om 
sodanige volksbeweging te 
verwek. En daarby pleit die 
Ossewabrandwag steeds vir 
samewerking by verwante or
ganisasies, sodat hierdie <loel
stellings deur die samewer
kendes- as insluitende volks
beweging - verwesenlik kan 
word. Die Ossewabrandwag 
bet nie aileen met die woord 
nie, maar boweal met die 
daad, die poging van die Afri
kanerparty ondersteun om 
samewerking te bewerkstellig. 
Trouens, vir die afgelope 
maande al markeer die Ossc
wabr andwag die pas, in die 
verwagting dat die Afrikaner
party se poginge met sukses 
bekroon sal word. Oor die 
hele Suid-Afrikaansc politick 
sweef 'n gees van afwagting. 
Onder hierdie onsekcrc om
standighede wil die Uitvoc
rende Raad die Ossewabrand
wag se posisie duidelik stel: 

Die Ossewabrandwag gaan 
voort in die rigting ,·an die 
doelstellings wat hy bely. 
Daa.rom bou by sy organisa
sie weer kragtig uit. Die 
Ossewa.brandwag bly bereid 
tot samewerking, maar deins 
vir geen oomblik terug om 
die pad wa.t hy so helder sien, 
aileen t e bewandel as dit moet 
nie. Dit doen hy dan in die 
volle besef van sy roeping en 
sy verantwoordelikheid teen
oor God, Volk en Vaderland. 

Dat die jeugdige J oodse staat, Israel deeglik aan bande 
gele word deur die pa.rtypolitiek wat ook daar as .,demo
krasie" ingevoer is, blyk uit 'n oorsig wat die Israel Econo
mist na. afloop van die vorige parlementsitting gegee het. 
Die blad verklaar da.t ,.wetgewing in Israel te stadig is om 
tred te hou met die beboeftes van die land", en toon dan 
aan dat van 'n tiental maatreels wat by die opening van die 
sitting deur die eerste minister as ,.dringend" aangekondig 
is, net een die paal gehaal bet na. die wetboek. 

Net so kan die gemoedere 
eensklaps in toorn ontvlam en 
verontwaardige beroepe op die 
Speaker gedoen word om ver
\\'YSings teruggetrek te kry wat 
,onparlementer" sou wees, maar 
wa.t in werklikheid vee! minder 
griewend is as regstreekse aan
tygings wat met 'n stuitlike 
kwinkslag afgemaak word. 
Trouens die hele stryd daar in 
die raadsaal gee so ' n indruk 
van kunsmatigheid <lat mens ge
durig die gevoel bet asof Jy na 
'n toneelopvoering k yk - 'n in
druk wat verskerp word deur 
die kontras In d ie wandelgang 
waar dieselfde lede wat 'n oom
blik 'gelede m et swaaiende wieke 
in woede teen mekaar gebrul 
bet, m ekaar n ou met 'n lmme
raadskaplike klap op die skouer 
versek er van onverganklike toe
geneentheid. Dit is soos voet
balspelers wat met knersing van 
tande mekaar tydens die wed
stryd in die grond intrap, maar 
onmlddelllk na afloop daarvan 
heerlik saam gesels oor die ver
skillende insidente gedurende 
die spel. 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 

.,Wanneer die fak tore wat 
hierdie onr usbarende toedrng 
van sake teweeggebr ing het, oor
weeg word, kan mens nie mt
laat om bewus te word van tlie 
g root hoeveelheid tyd wnt vcr
kwis is deur partypolit ieke ge
skarrel en uit-en-uit slegsil-wed
stryde nie. Hoewel d ie Speaker 
deel van die skuld moet d rn, 
kan daar geen twyfel bestaan 
nie da t die vernaamste rede v ir 
die skandelike tooele wut ann 
die waardigbeid vun die wetge
wende rand afbreuk ged <X'n het, 
opgesluit le in die bitterheid van 
die partystryd in Israel. Dit is 
verskerp deur die k lanrblyklik 
stewig gevestigde trad isie dat 
foute nooit erken m ag word nie, 

Da t in hierdie wereldjie met 
sy afgek ampte a rena. wa.ar 'n 

teenstanders nooit lof mag ont- &pel gespeel word, ooreenkomstig 
vang nie (sells wa nneer mens d ie s lepende r eels van vergange 
per M>onlik met bulle saamstem ) , eeue, weinig of geen moontlik
eu dat geen geleen theid nage- heid besta.an vir bernuwing of 
lat\t mag word om ou a fgesnag- a.anpassing nie, maar dat dit nog 
tle partykrete wat elkeen k en en baie jar e sal voortmaal met sy 
niemand meer glo, oor en oor te t rue gang onderwyl die moderne 
herhaal nie. Op die wyse is 'n wereld van die atoomeeu verby
groot hoeveelheid tyd verkwls druis, is 'n oortuiging wat soos 
deur die openbare berbevesti- 'n muwwe spook in my gedagtes 
ging van die beleide van Mapai, k om setel h et. 
1\lapam, H erut, die Algemene 
Sioniste en die Godsdien-
stige blok, wat niks tot 
die wetboek toegevoeg bet 
nie, maar skitterende geleent-

hede gebied bet vir die uitruiling 
van beledigings oor die vloer 

van die bois." 

f.,DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla Drukkery, Stellenbosch, vir 
die elenaars en ultgewers: VOORSLAG 
(Edma.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Poabua H ll, KerkplelD, Kaap· 
l tad. 

Rembrandt is 'n mengsel 

van ryk belee virginiese 

tabak; gewaarborg 100% 

suiwer, eerstegraadse blaar. 

~un1muuft 
ROOI VIR KURK GROEN VIR ONGEKURK 

WIT VIR FILTER. 

,,Die sigaret wat u altoos graag wou rook" 




