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Honderde 0.8.-Lede Huldig 
Hans Van Rensburg 

Houderde lede van die Ossewahrandwag het verlede 1\laandag, 7 An· 
gustus, bymekaargekom nahy Pary~:~ op l\fooi Eiland, die plaas \'an dr. Hans 
van Ren!Sbm·g, om die twaalfde verjaardag van die O.B. te \'ier en om 
terselfdertyd Imide te bring en waardering te bf>tuig aan die K.G. wut vir 
tien moeitevolJe (~n gevaarvolle jarc aan die hoof , ·an die Beweging gestaan 
hct. 

Jrg.9 Kaapstad, 16 Augustus 1950 PrysSd. ~o.S9 Na aanleiding van sy tydelike uittrede weens gesondheidsredes het 
prof. Dirk Yan Rooy, die waarnemende K.G. aangekoudig dat dr. Van 
Uen!'lburg se gesondheidstoestand sodauig aan verheter is dat daar goeie 
,·ooruitsigte is vir sy vroee terugkeer en heraanvaarding van die pligte ,.·au 
kommandant-genel·aal. Tekens Dat lndie 

Van Weste Af 
Weg Dryf 

Vroeg Maandagm6re bet die Van Rooy bet gese dat die ge- • spraak die offisiere en brand
cerate motorkarre begin opdaag skenk 'n bew)·s is van die wagte opgcroep om die stryd vir 
en toe die oggendson warm was, skenkers se persoonlike gebegt- die verwesenliking van die O.B. 
bet die plaaswerf reeds soos 'n heid aan dr. \'an Rensburg; 'n se ideale onverpoosd voort tc 
stedelikc parkeerterrein gelyk. blyk ' 'an bul waardering is vir sit. 

die onbantsugtige dienste wnt I Kaptein Henri Slegtkamp - 'n 
BROOD OP DIE \VATER j by in die verlede nan sy V(!ilk hoofgencraal in die Transvaal, 

gelewer bet; en bowendien 'n het interessnnte mededelings gc
Om elfuur het ds. S. J. Stan- 1 bevestiging is van hul troue on- doen oor die gucrilla-stryd ty

Britse staatslui roem daarop dat die Britse Statehood 
'n onvergelyklike brug tussen Asie en Europa vorm deur 
die insluiting van Indie. Dat hierdie brug - wat vir Afrika 
meer as sy kwota Indiers besorg bet - nie meer so baie 
beg is nie, word al duideliker, en die vraa~ kom na vore 
of die bydrae wat Indie tot die stryd teen Asiatiese oorheer
sing vir die Weste kan lewer, enigsins sal ot>weeg teen die 
gevaar wat sy vyfde kolonnes vir blanke baasslcap in die 
Weste vorm. 

dcr aangctree en met ontblote 
hoof onder die wapperende re
publikeinse vlag gaan staan om 
die dng se verrigtinge met 
skriflcsing, gebed en gewyde 
sang te open. Ds. Stander bet 
gese dat Jlnns van Rensburg, 
sonder ,·oorbehoud, sy brood op 
die wat«.>r gegooi bet. In die toe
nemende liefde en vertroue van 
sy volk sal by dit terugvind. 

Die Cape Times se korrcspon
dent gee die volgende openhar
tige beskouing van uit Nu-Delhi 
omtrent die Indiese posisie: 

Die Kommunistiese agressie 
in Korea hct die bande van die 
Statebond weereens op die procf 
gestel. IndiO se reaksie op sy 
eerste ernstige toets sedert sy 
verhoogde status het besorgd
heid onder Stntcbondsverteen
woordigers alhier laat ontstaan. 
Die krisis bet republikeinse In
die nie nader nan nnder State
bondslede getrek nie. Dit bet 
diepgaande ,·er&kille nan die lig 
gebring. 

Die felt kan nie Ianger oor 
die hoof gesien word dat sterk 
anti-statebondskragte dwars
deur Indii~ bedrywig is en besig 
is om veld te wen nie. 

SONDER INDI~ 

Die Hindoc-politikus, wat ko
nlng kraai oor sy nuwe nasio
nalisme en gehipnotiseer word 
deur sla~krete soo!+ ,Asie vir 
tlie Asiate", wantrou die .bcgrip 
Statebond soos toegepas op sy 
Oosterse lede as 'n slim Britse 
set om die grecp van ,.Westerse 
lmperialiste" so lank as moont
lik te verleng. Soot> sake tans 
stnan, sal die Empire-lipan, wan
neer by weer moet optret', son;
der Indie moet klnar kom. 

Inderdaad is daar 'n sterk 
binnclandse agitasie aan die 
gang om Indie tot uittrede uit 
die Statebond aan te moedig. 

Luidrugtige anti-statebonds
propaganda weerklink uit aile 

lndiers Stryk Neer 
Op Protektorate 
Indiers koop op groot sknal 

handelsake in die Britse protek
tornatgf'bit"de op. Sowel in 
Betsjoennalnnd as Basoetoland 
is bierdie bedrywigbeid aan die 
gang en daar word soveel ns 
dubbel die markwaarde vir die 
sake aangebied. 

Onder die Britse ' 'lag bet die 
lndiers bulle reeds so stewig 
aan die oo&kus van Afrika ge- 1 
vestig dat dnar mense is wat 1 

glo dat die blnnke en nature! · 
Oos-Afrilm klnnr verloor bet. 
Onder die Britse vlag word bier
die kolonisa11ie deur lndie tans 
verder na. die blnneland voort
gesit onderwyl <lie Unie-rege
ring nog plnnne bernnm oor die 

rigtings vanaf Indie se politieke 
vcrhoog. Slegs 'n klein minder
hcid, merendeels gryswordende 
staatsamptenare wat betrek
kings onder die Britsc bewind 
beklee het, en 'n panr nywe
raars verdedig nog die Britse 
konneksie. Maar bulle Is 'n 
swygende groep, aangeslen dit 
nie mecr vandag in IndiO goeie 
politick is om pro-Brits te wee13 
nic. 

S0:\1 GELD GESKENK 

Die huldigingsrede is uitge
spreek deur prof. Dirk van 
Rooy, die waarnemende K.G., 
en is, in die vorm van 'n adres, 
aan dr. en mcv. Van Rensburg 
oorhandlg, - tesame met 'n 
som geld wat deur lede van die 
Osscwabrandwag uit aile dele 
van die land geskenk is. Prof. 

Die Stryd Duur 
Voort! 

Dit was hierdie week 75 jaargelede (14 Augustus 
1875) dat die eerste Afrikaanse organisasie gestig is 
met die uit<lruklike doel om die Afrikaner se geestelike 
besit tot sy reg te laat kom. Die Genootskap ,·an 
Regte Afrikaners was 'n verguisde beweging en sy 
stigters moes aanvanklik 'n groot deel van hul grond
leggende arbeid in die geheim doen vanwee die teen· 
kanting van hul volksgenote wat die vreemde taal en 
kultuur aam·aar het as hul t'ie. Dat bulle uitgemaak 
L<; vir skeurmakers en al <lie benaminge wat 'n minder
heid wat vir sy oortuiging staan, gewoonlik omgehang 
word, bet hier<lie mense nie van hul pad laat afwyk 
nie. 

Vyftig jaar na hoi aanvoorwerk is Afrikaans van 
staatswec erken as die amptelike taal en dertien jaar 
later kon die ,·er~kyning van die Bybel in Afrikaans 
die invoering daarvan as kerklike taal beseel. 

Vandag klink dit byna ongelooflik dat die ideale 
wat hierdie stigters bepleit bet, 'n <lriekwart ceo ge
Iede deur 'n groot deel van die vollc weerstaa.n kon 
word as synde 'n afwykende rigting. Vandag onthou 
die nageslag nie meer die name , ·an die teenkanters 
nie. In danl,bare hulde ken bulle net die name van die 
verguisde minderheid wat aan bulle hul eie geopenbaar 
en geskenk het. 

Die taak van hierdie kultuurstryders is egter nog 
nie volstry nie. Soos 'n vreemde - hoewel verwante 
- taal 75 jaar gelede ons volk very<lel en in sy groei 
gestrem bet, so word ons volk vanda.g nog deur 'n 
vreemde staatstelsel - maar glad nie verwant nie -
verydel en gestrem. En diegene wat die stryd '\ir die 
invoering van die volkseie op hierdie gebied VlUldag 
voer, sit die stryd \'Oort ,·an daardie handjievol manne 
nan wie ons hienlie week hulde gebring bet. 

En die stryd moet voortgaan, want elke nasie bet 
~el 'n taal en 'n land, soos die Genoob.kappers gesing 
het, maar elke nasie het ook 'n staat, en die eie staat
stelsel is nie net deel van 'n volk se kultuur nie, maar 
'n belangrike voorwaarde vir die voortbestaan daar· 
van. 

Daarom sal die Ossewabrandwag wat hierdie 
maand die Augustus·beweging van 1938 ht>rdenk, nuwe 
',llloed en krag put uit die hulde wat 'n dankbare 
nageslag bring ,·ir die bekroonde stryd , ·an 'n 
Augustuc;-beweging van 75 jaar gelede. 

Blaas hoog die '\·lam! 

inly\lin~ van die protektornte. I ' I 

<lersteuning ann dr. Vun Rens- dens die drie-jarige oorlog. Kap
burg in die stryd wat voorle. 

DIE UIT:\~TE~"DSTE 

Dr. Van Rensburg het namens 
homself en mevrou Van Rens
burg sy diepe dankbaarhcid uit
gespreek teenoor prof. Van Rooy 
en die lede van die Ossewa
brandwag vir hul betuigings van 
vertroue en vir die geskenk. 
,Ek is baie trots om 'n geskenk 
tc kan ontvang van die manne 
en vroue in die Osscwabrand
wng", het hy gese. ,.Ek het 
bulle leer ken en waardccr in 
die jare wat verby is as die uit
muntendste onder ons volk. 
\Voorde kan my gevoelcns nic 
uitdruk nie. Ek kan maar net 
onderneem om, na die bestc van 
my vermoc, voort te gaan soos 
in die verlede." Dr. Van Ren<;
burg het gese dat die Osc;ewa
brandwag in die krisisjare van 
die tweede wereldoorlog hoogt('
punte berf'ik bet. Daar kom 
weer kri<tisjnrt', het by gesi>, en 
die O~osewabrandwag sal weer 
hoogtol'punte bereik. 

DURF EN DAAD 

Mnr. Louis Booths, vroeer Ge
biedsleicr van Suid-Transvaal 
en tans generaal in Noord
Transvaal bet in 'n kragtige toe-

DERDE UNIALE 
LAERTREK VAN 

O.B. 
Die der<le l fniule laertrek ,·an 

die Ossewabrandwng word op 8 
en 9 Xo,·ember vanjaar gehou in 
die Bloemfontt>inse stadsaal, 
volgens bt>,luit nm <lie uitvoe
rende rand ,·an <lie Grootrnnd. 
Op 7 NoY«.>mb('r sit die bree 
Grootraad, bestannde uit die 
lede van nl die G«•bie<lsrade. 

Die eerste Uniale la('rtrek is 
in Okt~ber 19U gf'hou t>n die 
twel'de in Fl'bruarie 19t6, albei 
in Blo«.>mfontein. 

tein Slegtkamp is vandag al 'n 
grysaard; maar hy het gcpraat 
met die stem van die baasvcr
kenner van vyftig jaar gelede. 
Hy het die jong geslag van van
dag aangespoor om met durf en 
daad te veg vir d ie ideale wat 
bulle met die mond bcly. 

In die narniddag het mnr. W. 
R. Lnubscher, Voorllgtlngsoffi-

<vervolg op bladsy 6 kolom 5) 
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DIE O.B., WOENSDAG, 16 AUGUSTUS 1950 

PASOP VIR INDIE! 
Aangeblaas deur Russiese propaganda en agente en 

gedeeltelik as gevolg van die afgelope oorlog bet daar dwars
deur Asic 'n ontwaking plaasgevind wat veral gekenmerk 
word dcur vyandigheid teen die Westerling. Die patroon van 
'n toekomstige oorlog of oorloe is besig om hom te ontvou 
as 'n botsing tussen Oos en Wes en dit is noodsaaklik dat 
die Westc hierdie patroon in gedagte hou wanneer hy sy 
strategic oorweeg. 

Daar was, vera! onder liberalistiesc ingewing, in Ameri
ka in die vcrlede 'n neiging om nie met hierdie feit rekening 
te hou nic. Die V.V.O.-organisasies is dikwels saamgestel 
met 'n buitengewone begunstiging vir die Oosterlinge, en 
daar is nou al weer sprakc dat Amerika te vinde sou wees 
vir die tockenning van 'n plek aan lndic in die Veilighcids
raad. Terselfdertyd strook dit nog steeds met die Britse 
beleid om binne sy Empire 'n ,brug tussen Oos en Wes" 
te handhaaf. 

Nou is dit nogal hceltcmal oulik om in die stryd teen 
'n vyand gebruik te maak van afvallige clemente. Dit is 
grootliks hoe Brittanje sy Empire opgebou het, maar wan
neer jou vyand self 'n mcester in hierdie kuns is, i'> hierdie 
set nie meer so maklik en ook nie so \·eilig nie. t;n nou is 
dit 'n feit dat die Kommuniste, wat vandag die leiers van 
Asii' uitmaak, ondergrawing en OJ)Stoldng tot 'n besondere 
fyn kuns onmikkel bet terwyl die Weste nog nie eens die 
\'Oorneme tot selh"erdediging behoorlik ontwikkel bet nie. 
Wie die \\inner in hierdie soort taktiek sal wees, skyn dus 
'n uitgemaakte saal( te wees. 

SJINESE VOORBEELD 

'n Enkele voorbe• ·ld sal die gevaar miskicn onderstreep. 
'n Aantal jare gelede is Sjina, wat in 'n staat van chaos was 
weens inwendige stryd, deur Wcsterse politici verhef tot een 
van die ,Vyf Grotes." Dat bierdie erkenning van 'n wanke
lende staat as 'n leidende wereldmoondheid aangedryf was 
eerder deur oorwegings van boon teenoor die verslaande 
Japan as deur staatsmanskap - wat toentertyd in elk 
geval voortvlugtig was voor die vlamme van oorlogs
haat - skyn 'n redelike gevolgtrekking te wees. Vandag 
is dieselfde Sjina 'n handlanger van Stalin en is sy posisie 
binne die Veiligheidsraad 'n bron van groot nrleentheid vir 
die Westersc moondhede. Maar dit is nie at nie; soos 
onlangs in DIE O.B. berig, het die Sjinese nedersettings vera! 
in die Amerikaanse balfrond nou plotseling die gevaarlikste 
"\-'yfde kolonnus van J.\loskou geword. 

M:et hierdie voorbeeld voor oe behoort die posisie van 
In die in die W csterse gemccnskap in oorweging genecm te 
word. Elders in ons blad verskyn 'n berig van 'n Engelse 
koerant waarin die mcning uitgespreek word dat ,die 
Empire-span" volgende kccr sonder IndiiS sal moet klaar
kom. Die krcet ,Asii~ vir die Asiate" bet so 'n aantrekkings
krag vir hierdie Statebondslid dat dit selfs die bedreiging 
van Kommunisme verduistcr. Pandit Nehru en Mao Tsetocng 
word selfs as goeie vriendc beskryf ondanks die feit dat 
laasgenoemde tweede op die Kommunistiese ranglys van 
leiers staan. 

GEVAAR VIR AFRIKA 

Die naag behoort hom dus aan Brittanje en die res 
van die Westerse wercld op te dring of dit raadsaam is om 
Indie 'n Jewensbelangril{e plek in die Wcsterse strategic toe 
te ken. Herhaalde uitlatings van Indiese leiers het beklem
toon dat lndie in 'n stryd tussen Oos en Wes onsydig gaan 
bly en die Veiligheidsraad se besluit in verband met hulp
verlening in Korea is met langtand deur Indie onderskryf. 

Die huidige leiers van lndii! neem nog 'n anti-kommu
nistiese standpunt in, maar hul anti-we.o;terse hooding, soos 
veral ten opsigte van Suid-Afrika en Brittanje gcopenbaar, 
is minstens net so sterk, en Pandit Nehru bet in verband met 
die Koreaanse uaagstuk getoon dnt sy Asiatiese bande met 
Rooi Sjina sterker is as sy politieke Yerskille. Die wereld 
mag eerlang be,ind dat die ge~kiedenis van Sjina hom ten 
opsigte van lndiC kan herhaal, en die rol wat Sjinese neder
settings vandag "\-ir )loskou in .r\merika speel, kan dan veral 
in Afrika op groter skaal nageboots word. t;n '"·an hierdie 
gevaar het Suid-Afrika reeds 'n voorsmaal{ waar Moskouse 
kwekelinge al ldaar die leiers van die Indiese gemeenskap 
in ons land is, en deo;ondanks die oor van ,anti-kommunis
tiese" Pandit Nehru ten voile hct. 

Eensaam En Verbitter 
'n Spesiale korrespondent van die Cape Argus wat 'n 

oorsig gee van die toestande in Oos-Afrika kom met die vol
gende verdoemende getuienis teen Brittanje: 

,Die paar naturelle-politieke leiers bier (Tanganjika) -
wat hul opleiding in Engeland ontvang het - skyn een
saam, ongelukkig en verbitterdc manne te wecs wat enige 
gesag te J~·f gaan. Die volksmassa is ge,·ange deur 'n gees 
Yan diepe en woordlose agterdog ten OJlsigte van ons be
doelings en glo bloedweinig van wat ODS se." 

(Vervolg in volgende kolom) 

AFRIKA NOG ASPOESTER 
VAN UNIE-POLITICI 

On~ wa!S totsover meer geintcresseerd in walter party ' n skoolraads
verkiesing wen as in cnige heskawingsroeping wat ous iu Afrika mag he, 
en omdat one uie belaug~tel uic i~ nie net ons openbare mening nie, m aar 
'n groot dcel van ons politieke voormanne ongelooflik oningelig oor die 
aard, die omvang en die temJ>O van huidige . outwikkelings in Afrika, 
skryf Daghreek in 'n urtikel oor die ontwikkeling vau Afrika waarin ook 
gewag gemaak word "\'an 'n rei~plau deur die hoofredakteur om op hoog· 
te te kom van wat in Oll!S noordelike huur:o~tat<• aangaan. Die blad skryf 
onder meer: 

In om1 openbare lewe word 
Afrika. so goed as nooit genot'm 
nie; in ons skole wor<l 'n paar 
aardrykskundige feite gedo.,eer 
wat 6,000 jaar gelede ook \'an 
toepas'ling sou gewees ht•t; dit 
is moontlik om aan t'nige "an 
ons universiteite 'n grtuul te 
behaal Homier om die name of 
d ie hoof~<ttede te ken \'Uil ge
biede benoorde on'!, byna. so 
groot a<; <lie Unie; in ons koe
rante geniet Oeganda <lieselfde 
toevnllige ruimte a<; Puraquay, 
en die gemiddelde Suid-Mrika
ner weet wanrskynlilc eweveel, 
of meer, van wat anngnan in 
Brazilie as in die B<>lgit•'<e Kon
go of selfs in Noord-Rhodesie. 

In die omstandighcde is dit 
enigsins ironies om 'n ingeligte 
kommentator soos Negley Far
son tc sicn skryf van ,Kaap
stad se ambisic om politick in 
Afrika tot ann die sonlyn te 
behcer." 

Die felt daarcntecn is dat 
die Unie-parlcment nog nooit 
'n halfdag se debat besteo hct 
aan Afrika, en ann die Unic 
sc belang by wat in Afrika 
gcbcur nic. 
Ons kan nic sc hocveel ledc 

van die Kabinet byvoorbccld 
adv. Charles te \Vater se ver
slag na sy onlangsc rcis dcur 

(Vervolg van vorige kolom) 

Britse liberaliste het in 
Suid-Afrika oneindig vccl 
kwaad gestig tussen wit en 
swart sedert die begin van 
die vorige eeu. Die Afrikaner 
se beleid van rasseskeiding 
is deur hierdie beterweters in 
die buite- sowel as in die bin
neland voorgchou as hooghnr
tige onderdrukking. Die ge
biede onder Britse gesag in 
die noordelike dele van Afri
ka bet die geleentheid aan 
Brittanje se liberaliste gebied 
om aan die wereld te toon hoe 
die naturel gelukkig gcmaak 
kan word. Die resultaat mi 
al die moeite word deur die 
Argus se verslaggewer kort 
en bon dig aangekondig: 'n 
.volksmassa vol agterdog teen 
die witman en gelei deur 
,eensame en verbitterde man
ne". 

Treffendste van alles is dat 
hierdie verbitterde manne hul 
opleiding nie by die aparte 
instelling Fort Hare ontvang 
het nie, maar in die liberate 
Brittanje waar geen ldeur
skeidslyn geduhl word nie. 
Hulle bet volle toegnng gehad 
tot die lieflikhede wat die 
Britse samelewing en wcten
skap bied. Hulle bet terug
gekeer na hul land om die 
lig tc gaan bring aan hul 
volksgenote, maar bulle was 
rokende fakkels vol bitterhcid 
en vyandigheid tccnoor enige 
gesag. 

Die liberalistiese proefne
ming het misluk en dit sal 
oral misluk waar die naturel 
in mededinging met die wit
mao te staan kom, want selfs 
die liberalis is nie bereid 
om in die prald)"k daardie 
regte en voorregte aan die 
naturel t-e laat toekom wat hy 
in teorie bepleit nie - veral 
nie as dit sy sak in gevanr 
stet nie. En hoe meer die 
nature! bcwus gemaak word 
van 'n gelykheid wat nerens 
in die praktJk bestaan nie, 
hoe ,eensamer, ongelukkiger 
en verbitterdcr" sal by word. 

Afrika brutudeer bet nle, maar 
gccn regcringslid het ooit in 
die openbaar weer danrn:J. ver
wys nie. Vir die volksraad en 
vir die publiek buitc het die 
resultnte van hierdie waardc
volle onderneming van ons Ecr
ste Minister sover 'n geslote 
bock gcbly. 

STEL NIE BELANG 

Daur i., wei aanduidinJ;<> van 
'n kentering. Naas samcwcr
king in vcrband met bcs tryding 
van vecsicktcs en !!prlnkanc, is 
die ccrste stappc nou ook gc
doen in die rigting van oorleg 
tusscn allc gebiedc in Afrika in 
vcrband met water- en grond
bewarlng, en die voorlopige in
ternasionale Vervocr-organisasie 
vir Suidelike Afrika kan tot 
icts werklik groots ontwikkel. 

Maar oor die ulgl'meen kan 
'n rnt'ns sonder vrccs vir teen
'<praalc bewecr dat, verre van 
sulke ,ambisic~" te he, ons 
sonde !>over eE>rdf!r was dat ons 
mcer geinterE><;"E>E'rd is in watter 
party 'n skoolrnadwerkiesing 
wen as in enigE' beskawingsroe
Jling wat ons mag he. En om
dat ons nie belung~<.tcl nie, is nie 
nt't ons opE>nbare mening nie, 
maar 'n groot dt'el van ous poli
tieke YOormanne ongelooflik on
ingelig oor die aard, die omvang 
en die tempo van huidige ont
wikkeliugs in Afrika. 

.,Donker Afrika" is aan die 
vr.rbygaan, nee, het vcrbygc
gaan byna sondcr dat ons in die 
Unic daarvan !{ennis gcnecm 
hct. 

Ongelukkig- hang die mate 
waarin dit ons gaan raak, nie 
at van <lie mate \"an onven;kil
ligheid waarmee ons <lit bejeen 
uie. 

IX \'YF JAAR 

Sondcr om bcvindings vooruit 
te loop, mag 'n paar feitc m1s
kicn aangcstip word. 

• 

In die vyf janr sedert die ein
de van dio Twecde Wercldoor
log is die hcle prentjic in Afrika 
verander. Plekke wat voor die 
oorlog nog maandc uitmckaar 
gclee was, Is nou dcur 'n ultge
brcide C::t geskeduleerde nctwerk 
lugdienste binnc ure van mekaar 
gebring. Vir die res word ver
binding geskep door mlddel van 
motorwee wat reeds duisende 
myle tel, en wanraan daagliks 
toegcvoeg word. Iedcrc besoe
ker uit die Unie ann Suid- en 
Noord-Rhodesie rek die oe oor 
wat hy danr sien, vergelekc by 
soos hy hom dit voorgestel bet. 

By Mombasa word op die oom
bllk ecn van die modernste 
hawens i::t Afrika gcbou. Vyftlg 
myl daarvandann, by McKinnon
wcg, is die grootstc opcenboping 
van oorlogstuig in dio hele Sate
bond, en met die £3,000,000,000 
wat Engeland nou besluit bet 
om In die volgende dric jaar 
nan herbewapening en militere 
Ieiding tc bestec, kan 'n mens 
aflci watter ontwikkelings dit 
in Kcnia sal a!gcc. 

l\OLJOEXE BESTEE 

Hicrdie gcbicd, d.w.s. Kenia, 
bcstce reeds meN per kop van 
sy blanke bevolking aan grond
verspoeli::tg, landbouonderrig en 
vceartsenydienste as e!lige ander 
land ter wercld, lnsluitendc die 
Verenigdc State. In Oeganda, 
voorheen ongOl'cpte naturellege
bied amper so groot as Trans
vaal, word nou deur groot kapi
taalbelange reusc-bcdrae beH! in 
tee-plantasics en andcr landbou
en nywerbcidsontwikkeling. 

In Tanganjika spandeer die • 
Britse rcgcring nog miljocnc 
(die raming is nou £50 miljoen) 
ann sy rcusagtige grondboon
tjic-lande. En of dit in sy oor
spronklikc doc! gaan misluk of 
nie, andcr ontwikke.lings sal wei 
daaruit voortvloei. Die ,Colo· 

<vervolg op bladsy 3 kolom 3) 

O.B.-Standpunt Ten 
Opsigte Van .Afrika 

Op 28 Junie het (lie Grootraad sc uitvoerende raad die 
Ossewabrandwag se belcid ten opsigte van Afrika as volg 
geformuleer: 

~ LEIERSKAP IN AFRI
KA:-

DU~ IIOOFTAAK WAT DIE 
AJ.'ltiKA~ER\'OLK :!.\IOET 
\'EHRIG, IS OXGETWYI'"ELD 
0:\1 AS LEIER IX AFRIKA 
OP TE TREE. 

Die Afrikaansc Vasteland 
stnnn op die drcmpcl van 'n 
blocitydpcrk van grootskaalsc 
ontwikkcling. Afrika het nuwc 
strntegiese betckcnis gekry, 
want sy ooslms hct die grcns 
gcword tussen die \Vcste en die 
Coste. Afrika hct tcwcns nuwe 
l.'konomicse bctckcnis gekry, 
want aangcsicn Europa sy 
.,spcns" aan Rusland vcrloor hct, 
is hy nou aangewcsc op Afrika 
vir vocdselvoorrade. Dit alles 
gaun Yerrf'ikf!nde ge,·olge hi'. 
I>aarom is <lit lewcnsbelangrik 
vir Suid-Afrikn om "oortaan 'n 
toona.'lngcwf'n<lc rol in Afrika te 
spl'<'l. Suitl-Afrilm lmn tlus nie 
in die Brit-.~ Stutebond afge
sonderd bly ~tnan nie, maar by 

moet hom vryelik kan beweeg 
in die kring van \\'ester<~e ,·olk.e, 
in vriend!!kap met a lmal maar 
in bE>sonder met die belangheb
bendc moondhede in Afrika. 
Suitl-Afrll<a se natuurlike bond
genote is irnmers sy buurstate 
in Afrika. 

Suid-Afrika moct :;y vryheid 
neem en dit gebruik om die 
blanke beskawing in Suid-Afri
ka tc vestig dcur die blanke 
bcskawing op die vasteland van 
Afrika te help vcstig. Suid
Afrika. moet van die geleentheid 
gebruik mank om die vasteland 
van Afrika een'l en vir altyd in 
blnnke en nie-blanke gebiede 
,·erdccl te kry. 

Suid-Afrika se buitelandse be
lei(} moet derhalwe afstuur op 
republiekwording en op die ver
kryging van <lie internasionale 
aanvaarding \'an die begins<>! 
van totale vertikale apartheid 
in Afrika hr.i'!l'n wit en swart 
- sonder inkorting ,·an die ont
wikkelingsmoontlikhede van 
cnigeeu. 

Die 
nistiese 

\"!'rower", 
Albei die 
skool en 
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Vir Ons Land 
Saak 

Is 0.8. Se Buitestat;!nders AI Aan Roer 
. Oor Verenigde Afrika Stryd ,n van Lew e Die gedagte va n 'n Verenlgde State van Afd..._ begin 

ook in wyer kringe pos te vat, en 'n voorstel vir so 'n ont
wikkeling is reeds ingedien vir behandeling deur die Raad 
van E uropa. Die voorsteller is Ronald MacKay, Arbeider
lid van die Britse afvaardiging, en is dus verteemvoordigend 
van die liberalistiese elmente sover dit kleur en ras betref. 

Die Franschhoekse Konunando het op 8 
Augustus die ontstaan van die Ossewahrandwag 
herdenk deur 'n saamtrek ten huise van mnr. 
Koos Hugo, die plaaslike konunandant. Die op

Franschhoek 
Hou 0.8.-Dag 

hrengs was iets oor die £30. As spreker bet opgetree adv. J. de Vos. Hy 
is deur die hoofgeneraal, mur. 1\'Iax Smuts, aan die end van die verrig
tings bedank. 

Adv. De Vos het daarop ge- sterflike, soewereine bestaan. 1 bulle moet die ou model staats
wys dat die Ossmvabrandwag Die wete dat hierdie vaste masjien aan die gang en hulle
nie 'n vanselfsprekende en amp- grondslag vir die O.B.-idees be- I self aan die bewind bou. 
telike aandeel aan die openbare staan is beide die las en die 
!ewe van die Unie het nie. Die bate van die Beweging. Dis 
regeringspartye het hul rol en 'n bate wat sekerbeid skep, dog 
daarvoor word huile leiers uit 'n las wat vyandskap by die 
die staatskas vergoed nie al- pleitbesorgers van die bestaan
leen vir die hoe betrekkings in de stelsel wek. Dis die enigste 
die openba.re !ewe wat huile as verklaring vir die volgehoue en 
regerende party moet vul nie verbitterde diskriminasie van
maar ook vir die gewone lede syde die H.N.P. teen die O.B. 
van die parlcment~re koukus gerig. 
wat salaris, gratis treinvervoer 
en ander geriewe ampshalwe 
ontvang. 

Ook die Leier van die Oppo
sisie en sY volgelinge het spe
siale besoldiging en speel 'n 
aangewese ;ol in die landsad
ministrasie. 

Die O.B. staan egter daar
buite. Hierdie posisie van die 
Beweging skep probleme, want 
hy moet as't ware tussenin die 
aanvaarde en beskermdc staats
masjinerie sy eie bestaan uit
veg. Hy is egter gebore juis 
omdat daar deur die bele volk 
die leemte in bestaande staats
masjinerie aangevoel is en om 
in daardie leemte te voorsien. 

IDEE 

Nou is dit merkwaardig dat 
taile mense wat die O.B. in sy 
georganiseerdo vorm om ver
skeie redes moes verlaat steeds 
nog die O.B.-gedagte aankleef. 
Die O.B. bet geword die draer 
van onwrikbare oortuigings 
aangaande die leemtes in ons 
bestaande partystelsel en die 
beboefte aan bervorming. Bier
die oortuigings is gegrond op 
wetenskaplike kennis en is nie 
slegs die produk van gevoel nie. 
Die voortbestaan van hierdie 
geloof aan 'n saak !s onafhank
lik van gctalle en voer 'n on-

DISKRDUNASIE 

Wat die verhoudings met die 
H.N.P. betref 'is 'n nuwe posi
sie deur die A.P.-kongres ge
skep waar mnr. Havenga hom 
openlik uitgelaat het oor sy 
reaksie as 'n herhaling van die 
onsmaaklike diskriminasie binne 
die A.P. deur die H.N.P. sou 
plaasvind. Hy het te kenne ge
gee dat dit nie weer geduld sou 
word nie. Dis eintlik 'n van
selfsprekende feit dat dit on
vergeeflik is om in 'n ander 
man se huis die wet neer te le, 
soos die H.N.P., gedrewo deur 
hulle vreeslwmpleks, dit gedoen 
het. 

Die probleem wat nou geskep 
is vir die regering is 'n netelige. 
Die H.N.P. is bewus daarvan dat 
hulle die stemme van aile goed
gesindes nodig het en daarby 
vera! ook die• samewerking van 
mnr. Havenga. As hulle wys 
is, sal huile besef dat hulle op
trede immers geen verskil aan 
die eerlike en oorwoe oortui
gings van die O.B.-gesindes kan 
maak nie. Bulle kan d it egter 
vir O.B.-gesindes moontlil{ maal{ 
om vir regeringskandidate te 
stem en dis tog die soort steun 
wat bulle by uitnemendheid 
nodig bet. Dis egter die pro
bleem van die H.N.P., want 

Rooi Vangnette In 
Britse Skole 

Die Britse rcgcring, wie se Ieier eenmaal die Kommu
nis tiese saluut in Spanje gegee bet toe genl. Franco in 'n 
dodelike st ryd met die Spaanse Kommuniste verkeer bet, sit 
vandag met gevoude hande en toekyk hoe die Kommuniste 
sy jeug weglei in diens van ,premier" Stalin wie se demo
kratiese omhelsing sedert die oorlog 'n bietjie pynlik begin 
word bet vir sy voormalige bondgenote. 

NIE ~IOONTLIK NIE 

As die H.N.P. bulle deur mnr. 
Havenga sal laat lei, sou dit 
tog moontlik wees om in die 
party-arena 'n mate van poli
tieke voordeel vir die Afrika
nersaak te behaal. Fundamen
tele oplossing van probleme sal 
egter nie langs die weg volg nie. 
Dit kan slegs bereik word deur 
temming van die party-trusts 
in hul diktatoriale posisies wat 
nasionale oplossings onmoontlik 
maak. 

Die presidensiele stelsel wat 
die O.B. voorstaan, sal <lie weg 
tot nasionale oplossings van na
sionale probleme open. Die stel
sel is indertyd deur die Afri
ka.nereenheidskomitee aanvaar. 
Soos sake egter nou staan is 
dit slegs binne die O.B. waar 
die geloof aan die stelsel uitge
spreek en propageer kan word. 
Elders word dit nie geduld n ie. 
Vir ons vaderland is d ie stryd 
van die O.B. dus die stryd om 
die lewe. 

Cvervolg van bladsy 2 kolom 5) 

nial Development Fund" sal 
waarskynlik die grootste dee! 
van die £120 miljoen wat die 
Britse Parlement bewillig het, 
in die volgende tien jaar in 
Oos-Afrika bele. Laastelik is 
groot bedrae uit Amerika vir 
ontwikkeling van hierdie ge
biede nio uitgesluit nie. 

NUWE AFRIKA 
Ekonomies dus word die lig 

met ongelooflike snelheid oor 
.,Donker Afrika" aangesteek. 
Maar dieselfde lig het ook 'n 
nuwe Afrika laat sien - 'n 
Afrika van ontsaglike probleme. 

Noudat die witman tussenbei 
getree en die natuur begin ver
hinder het om op sy eie wrede 
manier die ewewig te herstel, 
vermeerder die naturellebevol
kings verbasend snel, en som
mige waarnemers begin reeds 
twyfel of Afrika uiteindelik sy 
eie bovolking behoorlik sal kan 
voed, om nie te praat van ,die 
graanskuur vir Europa word" 
nie - wat minstens gedeeltelik 
die oogmerk is met huidige ont
wikkelings. 

Die Indiers bring 'n tweede 
komplikasie. In sommige ge
biedc van Afrika skyn dit asof, 
so vinnig as die Europeaan eko-

Nie aileen word Russiese pro- nistiese jeug-organisasie. nomiese moontlikhede open, die 
pagandiste soos Ehrenburg toe- Toe aan Attlec 'n tyd gelede tocnemende IndHirbevolking in
gelaat om massa-vergaderings in gevra is of by dit sal oorweeg stap om dit te benuttig. I n Oos
Londen te hou en die bevolking om die skole van Kommunistiese Afrika bet dit reeds naby 'n 
teen die Westerse oorlogsbcleid onderwysers te suiwer, was sy worsteling om ekonomiese beer
op te sweep nie, maar die binne- , antwoord 'n saaklike ,nee, me- . skappy gekom tussen die blan-
landse Kommuniste het vrye neer". 1 kes en die Indiiir. 
toegang tot die openbare slwle 
waar hulle onder idealisties
klinkende slagspreuke Britse 
kinders geestelik gevange neem. 
So het 'n Engelse moeder on
Iangs uit radeloosheid haar 
toevlug geneem na 'n prokureur 
in 'n poging om te verhoed dat 
haar minderjarige dogters deur 
die Kommuniste verlei word. 
Haar sestien- en agtienjarige 
dogters het saam met Kommu
niste van 'n verhoog af toe
sprake gehou in belang van 
,vrede". 

, Dit is hoog tyd dat daar 'n 
teenpropaganda-veldtog geloods 
word teen bier(He verskriklike 
Kommunistiese be<lreiging wat 
die gees van nie net my twee 
dogters uie, maar ook van baie 
ander k inders in bier<lie <listrik 
verower", bet die moeder gesi>. 
Albei die dogters is in 'n boer
skool en is lid van die Kommu-

~! 
\ 
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~ 
DAMES-, 
MANS. en 
KINDER
UITRUSTERS 
SNYERS 

UNIEWINKELS 
Be perk 

KERKSTRAAT 275 - PRETORIA J 
T AKKE: J ohannesburg, Benoni, Vereenlging, KaapstacL 

In sy voorstel word gevra dat I opvattings. ~let 'n grootse 
'n kommissie van ses lede aan- plan waarin daar voorsiening 
gestel moet word wat in same- gemaak word vir afsonderlike 
werking met ses naturelle wat naturellestat~ bestaan daar geen 
deur demokrat'iese bewegings rede waarom dit nie met welslae 
aangewys word, moet ingaan op deurgevoer kan word sonder in
die kwessie van nasionale self- menging deu r buitestanders wat 
beskikking, en 'n konstitueren- niks van Afrika se vraagstukke 
de vergadering moet bel~ vir die begryp nie. Dit is die plig van 
opstelling van 'n grondwet. Na die Suid-Afrikaanse reger ing 
'n jaar moet 'n Al-Afrikaanse om bierdie saak aan te voor, 
kongres byeen geroep word om m aar dan buite die pa r typoli
'n federasie te bespreek tussen tiek om. 
die verskillende gebiede in Afr'i-
ka. 

Die Raad van Europa word 
versoek om by aile belangheb
bende moondhede in Afrika aan 
te dring op aanvaarding van die 
V.V.O. se verklaring van mense
regte. Aile wette en gebruike 
wat skeiding op grond van ras 
of kleur teweeg bring, moet ver-
wyder word. 

HAAS NODIG 

Hierdie belangstelling vir 'n 
verenigde Afr ika deur buite
staanders onderstreep maar net 
die noodsaaklikb eid vir die in
wooers van Afrika om self die 
voor tou te neem en bul sake in 
te rig ooreenkomstig hul eie 

Die bevolking van die Ver
enigde State het sedert 1940 
met 19 mlljoen aangewas en 
staan tans op 150 miljoen, vol
gens die voorlopige uitslae van 
die onlangse sensus. 

Ongelukke op die Suid-Afri
kaanse paaie bet in die afgelope 
tien jaar die Iewens van 1,400 
kinders gei'Hs, terwyl 22,000 be
seer is, bet mnr. Glyn Morris, 
organiserende sekretaris van 
die Johannesburgse Padveilig
heidsvereniging, op 'n vergade
ring ges~. 

SY LE WE WAS OP DIE SPEL •• • 

~n Operasie 
was dringend 
nodigl·~~, 

D it het alles so skielik gebeur-
Johan Theunissen het nie eers 

geweet dat hy siek is nie-ernstig 
siek-totdat hy in die hospitaal 
bykom en Nellie en die kinders, 
bleek en beangs, om die bed sien 
staan. Sy lewe was in gevaar en 
daar was net een hoop-'n nood
operasie deur 'n spesia!is. 

'n Duur operasie! Maar gelukkig 
sou daar uitkoms wees, want op 
Johan se Sanlam-polis sou hulle 'n 
lening-sonder rente-kon aangaan, 
om die onkoste van die operasie en 
hospitaal te help dek ... . 

e Hoe sou U in so 'n noodge
val vaar ? Sou U 'n bron he 
waar u gehelp kan raak? Vir u 
eie ontwil en die van u gesin, 
vra VANDAG boedat Sanlam 
u in tyd van nood kan help. 

• 
Suid-Afrikaanse Nasionale 
Lewensassuransie-Mpy. Bpk. 

Hoo/kantoor: 
Waalstraat 28, Kaapstad. 
Takke en Agentskappe Oral. 

Daar is altyd CANL4~ 
nitkoms by Sanlam ! ~ 
,. .............................................................. :.................... ············-··· 

Sanlam, Afdeling 17b, Posbus 660, Kaapstad. 
Laat my asb. dadelik weet hoe ek rentevrye lenings 

vir noodoperasies kan aangaan. 

NAAM: ···························································· 
AD RES: ···························································· 

···························································· 
Beroep: ..• · · • • · • · · · • • · · Ouderdom volgende Verjaarsdag . ..... C2 
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r.A.II.IEP YI8 OEKLAS81l"18EEJlDB ADVE&TENSU:S: 
Ba1alloude1Jke ~Dnielr_.,.lrl: 

(Verlowlng, huwellk, ceboorte, atec-rceval, In memorla.m, celukwell,llnc, 
ene.) ld. per woord; mlnlmum 2/8 per plasloc. Voorultbetaalbu.r, VIr 
herhalinge ~ PIL a!eJ.a&. 

Banddsad.-ertentles: 
Eerate ptuln~r. 2d. per oor.1. VIr herha.Uogs Z5 pat. &telae. 

lntekea&eld op ,.Die 0.11." •enk7a week.ll.Q): 12/1 per ja.ar of 8/3 per 
• maaode. Voorultbetaalbaar, 8tuur adverteoategeld, beatelllnge, eo lnteken~;eld 
II& VOOBSLAO (Ell:Ml:i.) BPI., Poebwo Ull, lta&peta.d. 

ALGEMEEX 
Die Klelnberclnnk...,., I'oobut HI, 

Brel'rlvler: het no~: oor en beaklkbu.r 
vir 1950 planttycl: AppelkOOibome 3,000 
en Beluda 500, op prulm en perske
wortel 500 Inkoos, 60Q Tuscan Cling 
en 600 Princess Marina perekebome op 
perskewortel. Alma! aterk en gesond 
teen £5/10/- per 100. Kontant met 
bestelllng. 5% af. Oercglstreerd. 

16/8/3B 

TE KOOP 
Donkerrool Mtlk-Korthortmr bul. 3 

Jaar oud. Pr.v• £2:1 or terme vlr hol! 
graad Afrlkanerbul aelfde ouderdom. 
Rede vjr verkoop, wll na Afrikaner 
oonlaan, enlgste gebrek aan bul Is •n 
oog wa.t hy verloor bet. A, c. Joyee, 
P.K. llethal, T\1. 16/8/lB. 

Berche.lm.-\'akanote-oord.. Poebus 
Kroonda.l, Ru.teoburc. Tel. 1023, Rus
teoburg. Oocle emaakllke etea, elek-

GOEDKOOP 
VEILIGHEID! 

Vir so weinig as 

'n paar sjielings per £100 
kanu 

u HUIS en .MEUBELS 
beskerm 

teen Brandskade en -verlies 
deur 

'n SANTAM-Brandpolis! 

•SANT4;\i• 

trleae Ug, blnneveermatraase, water In 
kamers. perdry, beate IIWembad, tennis 
en ander spOrL Moolste plek van om-
gewlng. Terme redellk. K. J. U. 
llehreau. 218 / 1> 

BEESTE 
Te koop. Jene-, koele en .-tree: 

Skakel 6811, Welllncton. Televareer 
Du Tott, 1\Ialanataale. 18!7/13B 

SPEELSKEIE 
Bottelskele 4/-: kopskele 4/6; Agt

kanUge 5/·: Dubbelkop 6/6; per paar. 
O<lele houlloorte. K0011 Both&, P .s. 
Serpentine, l>lst. Oeorce. 26!7/8 

GRYSHARE 
GRYSIIARE, ekUfere, ou voorkoma, 

onnodlg. OortuJc u eelt deur OR'k'S
BA.UlWONI>Eil die Joncate kuns· 
matlge wereldwonder, baar en kopvel 
Voedlngsmlddt l te cebrulk, lk&deloos, 
kleuratotvry, &/- per botttl, geld met 
beatelllnc.-~rece•~•mlddela, Posbus 
4272, Joba.oouburc. D/1/9/49 

Alltii'J'71I bentel rrl'lbare en baard 
tot na.tuurllke kltur. Oeen kle\ll'llto!. 
Verwyder aklltera, laat bare groel, ens. 
Oewa.a.rborg of reid terug. 5/6 Per 
bottel, poevr-,. Kontaot met beatelllng. 
Die Roerenoo, Poebua 76&9, Joba.nnes
burc. EH/6/t>O 

1\IEDI!YNE 
OEi'IONDIIEID Ia u regma.ttge erte· 

nls, oortulg u eel! deur ons behande· 
lings te ~;cbrulk en u kwa.al te ont
wortel, ekryt, lnllgttn~r gratis, Roere
cent'eamldddl, Poabua 4272, Johannea
burc. B/1/9/49 

Dul~nde Ia re-Nia van bulle kwale 
ben-,. Ta.lle vlnd daagllks boot. 
Waarom ea.l u lan~rer ly. Skryr dadellk, 
raadplee~r Die Bocrevron, BUll 7559, 
Johannesburg. (Nr. 3) 1/9/49 

!lARK AG'ENTE 
Kame,.de Aallda&'! AI Julie mlsklen 

'n ander agent ondereteun bet voordat 
ek becln bet, ka.D julie mos darem 110 
at eo toe Julie beaendlnp dee!, of hoe! 
14erk julie bueudlnga BeJJJnpn, U.T.n., 
die Spocrwel verklea dlt 110. Plaaa julie 
beetelllnge vir vrugtebome vroegtydlg 
by SUIU'Iae l'iunerlea, Posboa 4 .Nuw~ 
plaaa. 19/4/TK 

SUID·AFRIKAANSE NASIONALI! l\lEUIIELS.~~~meubels teen 
TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. Dllllker pryse Baba.waeotllu, atoot· 

karretjles, drlewlele, llooleums, tapyte, 
T kk A .. ...__ 0 1 en a., ook a.ltyd In voorraad. Oeen 

a e en PR...,_ppe ra Ka.talo~eus. Meld waa.rln u belang1tel. 
-VISSER-MEUBELS, Langstraat 179, 
Kaapatad. 3/12/11 

~~~_a,~_a,~~~~~~~~~~~~ 

• 
• 
• 
• 
• • 

• 
• 

Was m <!&ok 1J»p jlBit 
<!&ssetnaens ? 

Het u ook gevoel hoe dit smaak wanneer Afril•aners 
saam verkeer as VOLKSGENOTE in plaas nn 
PARTY -GENOTE? 
Het u ook gesien tot watter hoogtes ons volk in staat 
is wanneer by die verlammende en verstikl•ende 
partypolitiek opsy skuif? 
Het u ook die bloed in u are voel bruis by die besef 
dat u besig is met iets wat aan u vaders behoort bet? 

Wil u graag hlerdie toestand laat terugkeer en dit 
vir die toelcoms best~ndig? 
Dan moet u ywer \ir die herstel van die Afrikaner se 
EU~ STAATSTELSEL op die grondslae deur ons 
vaders gele. 

Daarmee kan u help deur nog 'n Ieser ,·an DIE O.B . 
te wen. 

As elke Ieser nog een nuwe bierdie week bybring, is u 
krag aanstaande week verdubbel! 

Boekbespreking 

Ccnl. Hcndrik Schoeman 
was hy 'n verraaicr? 

Dcur Johan Schoeman. 
Uitgewcr: J. Schoeman, 'Pos

bus 1, Broederstroom. 
Prys 8/· Posvry. 

Die skrywer hct in die eerste 
plek te doen met die nagcdagtc
nis en cer van sy vader. Hy 
skroom dan ook nie om sy va
der, wat in sy latere lewc onge
\\>ild geraak het by baie van sy 
volksgenote, beftig te verdcdig 
- eintlik tc beftig. 

Die boek word uitgcgce met 
22 portrette, 'n negetal waarvan 
mcer van familiebelang as his
toriese belang is. Nictccnstnnn
de die gerusstelling van die 
skrywer is mens tog verbaas 
om agter in dio bock .,Memo oor 
hulp aan Duitsland en Reverie 
oor Nuremberg" te vind. 

Hoofstukke XI tot XVIII han
del oor die Anglo-Bocrcoorlog 
en meer in besonder oor die eer
ste inval in die Kaapkolonie wat 
nie vee! verder as Colcsberg ge
kom bet nic. Brecdvoerig word 
verduidclik waarom dit die ge
val was. 

Hoofstukke III tot X gee ons 
'n kykie in die Transvaal van 
1881 tot 1899. Daar word vertel 
van die Delgingsfonds kommis
sie, die staatsflnansies, die Na
turcllclokasickommissie, die na
turellcmocilikhcde ann die suid
westelike grens, konsessies, 
prospektcerrcgte, prosedeerdcry, 
'n skema om 'n stelsel ligte 
tremwec tc bou wat .,de geheele 
Transvaal in gcmakkelyke ann
raking met die Hoofstad (saD 
brengen", koclkamers en die 
aanlc van elektrisiteit. 

Dit is veral interessant om op 
te merk watter rol die Tweede 
Volksraad gespeel bet met bier
die myn- en nywerheidswetgc
wing. Die ou Boere was ons 
darcm in hierdie opsig ver voor
uit! 

Dit is jammer dat die skrywer 
nie die versoeking kon weer
staan om hier en daar behoor
lik sy sc te se nie. Die feit eg
ter dat deurgaans net oor
spronklike bronne geraadplceg 
is, verskaf aan hierdie bock sy 
waarde en ons sien uit ' na die 
skrywer se volgende bock nl. die 
oor genl. Stefanus Schoemnn. 

A. J. VAN ROOY. 

RADIO 
LOUW EN LOC\V, die B:roemde 

Radlo-lng~oleuro, Stasle"~i. PAROW, 
verkoop en berstel Radio'• eo Elektrleae 
Toestelle. QeregLStreerde Elektrleltelt.l· 
'l&noemera. Fooo 11· 8136 

VAN'S CONCRETE I•RODUCTS 
(EDI\-18.) BEPERK 

Dlrektenre: 
P. W. J. van Ueerdeo. 
P. 0. van Jieerden. 

Potgletcrstra.at 21>8, 
b/V Pretorlulltre.t\t, 

PRETORIA. 
Tel!ls (VIoer en Muur), Kombuls· 

opwa.~bakke (Terrazo en Vleklose 
.taal), Vuurherde, Septtese eenhede vir 
sesondheld, Plla.re, Wa.avate, Bouera· 
en Loodgleterabeoodlcdhede, St&&lrarne, 
Vert, ens. 3/~/T.K. 

Unie-Bevolking 
Tel AI I B Milj: 
5 Daarvan Wit 

Die bevolking van die Unic bet met die sensus van 
1916 presies 11,418,349 persone getel. Tydens die eerste 
Uniale sensus in 1904: was die aantal inwoners 5,175,824. 
Jlierdie syfers blyk uit die ecrste boekdeel van die bevol
kingsensus van 7 Mei 1946, wat handel oor die verspreiding 
van die bevolking van die Unie. 

Van die inwonertal was 2,372,690 blankes, 285,260 
Asiate, 928,484. kleurlinge en 7,831,915 naturelle. 

In Transvaal was die tocname 
van die blanke bevolking b~ie 
groter as in die ander provln
sies. Die oudste Transvaalse 
syfer, die van 1 April 1890, gee 
'n totale blankc bevolking van 
119,128 aan. Met die volkstcl
ling van 1904 was dit reeds 
297,277 en nou staan dit volgens 
die telling van 1946 op 1,063,121. 
Die bevolking van die Vrystaat 
bet minder as in die nnder pro
vinsies tot1;'enecm. Terwyl die 
totale blanke bevolking in 1904 
op 142,679 gestaan het, was dit 
in 1946 202,077. 

A SlATE 

Die statistiek w)·s ook die ge
weldigo toename in die aantal 
Asiate in die Unil'. In 1891 was 
die totaal 42,8·12, en bulle was 
beperk tot Natal en 'n klein 
aantnl in dio Knap. Tans is 
daar 285,2GO Asiate in die Unie 
en in Transvaal aileen b et hulle 

Asiate Neem 
Vinnig Toe In 

Afrika 
Danr is 'n groot vermeerdering 

in die Asiatiese bevolking in 
00!1-Afrika, volgens gegewens in 
die Blou Boek vir 1949-50 wnt 
deur die Colonial Office uitge
gt•e is. Die Asiatiese bevolking 
van Ninsalnnd word geskat op 
4,600 in vergelyking met 2,800 
in 19t5. 

In Xoord-Rh odesie bet dio ge
talle Yan Asiate rneer as vyftig 
pl'rsent Yanaf 19t6 gestyg. In 
1987 was die Asiatiese be\'olking 
\'Un Kenin, Tangnnjika en Oe
gand:l. 44,000, 25,000 en H,OOO on· 
derskeidelik. In 1948 bet bier· 
dio getalle aangcwas tot 98,000, 
4G,OOO en 85,000 onderskei<lelik. 
Die Blou Boek meen dat die 
styging in getalle toe te skryf 
is nan retlelik hoe natuurlike 
aanwns en mcer immigrunte U!> 

emigrante. 

in 85 jaar \'an nagenoeg 11,000 
tot 87,700 vermeerder. 

Slegs in die Vrysta~t waar 
geen nuwe Asiate hullc mag 
vestig nie, gaan hul syfcr ag
tcruit en is daar tans slegs nog 
elf van hulle oor. 

Ook wat die vermeerdering 
van Kleurlinge betref, maak die 
Vrystaat 'n uitsondering. Waar 
hulle in die ander provinsies se· 
dert 1904 meer as verdubbel het, 
het hulle in die Vrystaat van 
19,282 in 1904 gedaal tot 14,053 
in 1946. 

NATURELLE 

Die naturcllebevolking het se· 
dert 1904 van 3,491,119 tot 
7,831,915 gestyg. Vir hierdie 
groot toename was vera! Trans
vaal verantwoordelik; waar in 
1904 937,127 naturelle getel is, 
het daar in 1916 3,122,173 n:ltu· 
relle in Transvaal gcwoon. 

Die aantal mans tcenoor vrou
ens het in die Unio geleidelik 
gedaal. Wat blankes betrcf, 
was daar in 1904 131.9 mans vir 
elkc 100 vrouens. Daar is tans 
slegs 101.·1 mans vir elke 100 
vrouens in die Unic. 

!:1 vergelykcndc tabelie gee 
die Direkteur van Sensus en 
Statlstiek verdcr in dio verslag 
'n oorslg oor die tocname van 
bevolklng van 1936 tot 1946. 
Die blankc bevolking het vol
gens hierdlc syfer met 18.4 per· 
sent toegcnecm. Die persenta
sie van die toename van Asiate 
word as 29.9 aa.ngegee, maar 
hicrdic syfc-r is gce:t aanduiding 
van die indringing van Asiate 
in sekerc provinsies nie. 

In wcrkllkheid het die Asiate 
in die tien jaar in die Kaap en 
Transvaal met oor die 40 per· 
sent tocgeneem. 

'n Verrassende element in die 
vergelykende statistiek is <lie 
fl'it dat die toename in die na
turellebel·olking volgens persen· 
ta«iebereltening feitlik nie '1-'er
-.kil van <lie van die blankes 
nie, nl. 18.7 persent. Dit is 
wa.arskynlik toe te skryf nan die 
,·innige ,·erstedeliking van die 
nature! en <lie daarmee gepaard
gaande agteruitgang in die ge· 
boortesyfer • 

PLATTELJUI.'D 
~®- Die verstedeliking v~n die be

volking kom ook in die ver
slag tot uiting. Die platteland· 
se blanke bevoll{ing het orals 
bebalwe in Transvaal in dlo jarc 
1936/ 46 agteruitgegaan en die 
toename in Transvaal was bale 
gering, nl. van 254,690 na 
262,113. Die totale agteruitgang 
vir die tien jaar in die Unle 
was amper 50,000 en die aa.ntal 
plattelandse blanke bewoners tel 
nou 653,352. 

I ntekenvorm 
Neem asseblief my naam op as intekenaar op ,pie 
0 .B." tot ek u in kenni8 stel om toesending te staak. 

Hierby ingesluit vin.d u die bedrag van .................... . 

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

NAAM ......... ..................................................... .. 
(Naam en Adres in Blokletters> 

P08ADRE8 ....................................................... .. 

························································· 
························ ············ ····················· 

H andtekening. 

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

Voeg aasebllef Kommlssle by plattelandse tjeks. 

KE.RK IN DIE.NS VAN 
• RE.VOLUSIE. 
Die godsdiens word met soveel wins deur die Kommu· 

niste agter die Ystergordyn uitgebuit, dat die Kominform, 
na berig word, bcsluit bet om die Russiese Ortodokse Kerk 
as die Kommunistiese kerk oral in te voer. Groot kerklike 
feestclikhede is die afgelope weke in dele ,·an Tsjeggo
Siowakye gehou in teenwoordigheid van hoe ampsbekleders 
van die staat, onder meer die eerste minister en ander 
kabineblede. 

Kerk-leiers van oral uit Oos· 
Europa was teenwoordig en af
valligc Rooms-Katolicke het 
trou geswecr aan die kerk ,.en 
die Groot Sowjet-Rusland", ter
wyl hulle verset beloof hct teen 
die Vatikaan. 

Hierdie nuwe beleid van die 
Kommuniste om die kerk te ge· 
bruik as werktuig vir die bc
vordcring van hul wereldrevolu
sie, is grootliks gelnspireer dcur 
pres. Roosevelt tydens die oor
log. Volgens die voormalige 
Amerikaanse gesant in Moskou, 

William Bullitt, het Roosevelt 
Stalin versoek om sy anti-kerk
like en godlose bcleid 'n bietjie 
tc verdocscl deur met 'n .,ver
sagtende gebaar op godsdiensti
gc gebied'' tcvoorskyn te kom, 
sodat dit vir hom (Roosevelt) 
makliker gemaak kan word om 
die steun van die Amerikaanse 
volk vir die Sowjet te verwerf. 
Stalin het die advies so vrug
baar gevind dat hy nou nog 
steeds voortgaan om die kerk 
tc gcbruik vir die bevordering 
van sy godlose beleid. 

Die stedelike blanke bevolklng 
het in dieselfde tydperk van 
1,307,386 tot 1,719,338 gestyg. 
Die neiging was die stcrkste in 
Transvaal, nl. van 566,066 in 
1936 tot 801.008 in 1946. 

Diesclfdc kcnmerk word ook 
by die verhuising van die natu
rel na die stcde gevind. Die 
grootste dec! van die halfmiljoen 
naturclle wat na die stede ge· 
trek het, word in Transvaal ge· 
gevind. Die stcdclikc naturelle· 
bevolking het hier van 690,505 
in 1936 tot 1,006,082 in 1946 ge
styg. Dit is moontlik dat die 
vinnigc ontwikkeling van ny· 
werhedo na 1946 die snelheid 
van die stroom na die stede 
nog vcrhoog het. 

Vir 

v 
Eers 

woorde 
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Vir ons Offisiere Verduidelik ons .... 

ONS BELEIDSPUNT NO. 

VOLKSPOLITIEK IN PLAAS VAN 
P ARTYPOLITIEK 

Ecrs 'n pasr vrac en ant
woorde: 

WAAROJ\1 IS Dm O.B. TEE~ 
DIE l•ARTYSTELSEL? 

Omdat die O.B. na volkscen
heid street en omdat die par
tystelsel in sy helc wcse en met 
voorbcdagtc radc die volk moct 
verdccl in minstens twcc of 
meer g rocpc, wat mekaar uit 
die aard van die saak moet 
bcvcg. Om tc wen moct clkc 
groep d ie volltsgenote so ver 
moontllk van d ie andcr groep 
probccr a frokkcl. Mecstal gc
skied dil dcur middel v~n vcr
dagmal<cry en slegmakcry van 
die andcr g rocp se leiers en 
moticwc. Die cle ,.gocdheid" 
word probecr rcgvcrdig deur op 
die .,slcghcid" van die ander 
grocp tc wys. Om die volk 
betcr tc kan vcrdccl en die vcr
dagmakery mccr oortuigend te 
kan vcrsprci, stig ell<c groep 
ook kocrantc, ens. 

Die O.B. noem die partystel
sel gt•organbeerde vyamlskap in 
die boesem van die volk. 

IS DIE PARTYSTELSEL 'N 
INUEEl\ISE TRADISm VAN 

ONS VOLK? 

Partypolitic i se dikwcls dst 
die poging om die partystelscl 
af tc skaf 'n na-aping van oor
scsc stelscls Is. Eintlik is hullc 
die na-apcrs, want die party
stelscl is nic 'n ding wat in 
hierdie land sy wortcls het nic. 

en Vaal, was daar gccn party
stclscl nie. In Transvaal het 
die Volksraad .sclfs so ver ge
gaan as om die sti,gting van 
party of ,eleksiekomitccs" te be
let. 

Ecrs na die Unie in 1910 gc
stig is, bet die mccstc Afri
kaners vir die eerstc keer in 
hullo !ewe !cdc van 'n party gc
word, die ou Suid-Afrikaanse 
Party. En kort daarna, in 1912, 
hct die brocdcrtwis uit daardie 
stclsel gcspruit en altyd erger 
gcword totdat dit vandag selfs 
kerkgemeentcs uitmekaar ge
skcur bet en families verdccl 
hct. 

HOE BET DIE VOLK IX DIE 
OU RE PUBLIEKE DA..~ SY 

WIL TE KENNE GEGEE? 

tel. More as jy weer Regering 
en hy die Opposisic is, doen 
jy presies dicsclfdc as wat hy 
gcdoen hct toe hy Rcgering 
was, maar dan, o ja, dan is dit 
REG. 

In die Bocre-Republleke egtcr, 
as die volk dan dink dat bier
die man die beste is en daardie 
man die twccdc-bcste, nou gocd, 
dan s~ die volk dit . . . en 
daarna wcrk die bcste en die 
tweede-beste saam in een span. 
Dit is NIE partypolitiek n ie. 
Dit is ge11onde verstand. En dit 
is da n ook d ie Boeretradisie. 

Die O.B. voel dat die verdecld
hcid wat deur die partystclsel 
tussen Afrikaner en Afrikaner, 
tussen brocr en sustcr, vader en 
seun, gekom bet, soos 'n alles 
verterendc k anker in ons volks
lewe gcword hct, dat dit tyd 

Dcur van tyd tot tyd vir hom geword hct om ,Halt" te roep. 
vcrteenwoordigers en ook 'n Ons is siek en sat daarvan om 
staatshoof tc kies. Ja, die een goeie en eerbarc Afrikaners net 
kandidaat het teen die andcr as ,Sap" en ,.Nat" te sien. Ons 
kandidaat gcstaan; so bv. Gene- ken hulle - beidc daardic Sap 
rna! Pict Joubert teen Pres'!- en dsardie Nat as goeio en 
dent Kruger by die presidents- waardigc volk!lgenote, bloed van 
vcrkiesings. En Paul Kruger ons bloed en vices van ons 
het telkcns die mccrdcrbeid ge- vlees. En ons sock nou om die 
kry. 1\laar toe bet Generaal Jou- skeidingsmuur tussen bulle te 
bert nic die ,,Ieier Yan die op- iaat instort. 
posisie" geword om nou alles te 
opponccr en t e bcswaddcr wat 
Kruger sc rcgcring doen nie; 
nee, Joubert het telkens gcword 
een van die bclangrikste lcde 
van sy ,,opponent" sc rcgcring, 
naamlik hoofoffisicr van die 
verdcdiging. 

In hicrdie opsig is die Osse
wabrandwag die dinamict aan 
die fondamentc van die party
stclsel . . . . VAN ALLE 
PARTYE. 

Dis veelmcer 'n voC!cnt wat van Onder ons huidige stelscl van 
oorsce hicrhecn oorgcwaai hct. partyc, word jy dadclik die Op
Dit is uit Engeland lngevoer. . posisic as jy nic wen nic. Dan 

Daarom s~ die O.B.: ,.Weg 
met hierdie ingevoerdc stelscl 
van georganiscerde broedcrtwis 
en vy:mdskap; vcrvang dit deur 
'n andcr en mccr verstandiger 
sowcl as mindcr vyandigc vorm 
van vertcenwoordiging, naamlik 
die van Berocpsvertecnwoordi
ging. (By 'n volgende keer gaan 
ons voort met die bespreking 
van Berocpsvcrteenwoordiging. 

is dit jou plig om teen die ander 
Waar die Afrikanerdom, wat man tc baklci, of jy nou (vol

dic inhccmsc tradisie van hicr- gens jou eic beterwetc) met 
die land verteenwoordig, hom- hom saamstem of mag verskil 
self kon wces, naamlik in die . - jy is nic lid van diesclfde 
Rcpubliekc bcnoordc die Oranjo l party as by nie, dit is al wat 

ONS KIEKIE-ALBUM 

KLEINGOED, KOM ONS SPEEL 
Die vakansie is vcrby en ons 

afdcling is vurig aan die werk. 
Vir volgende Saterdag se by
eenkoms, gee ons vir die klein
gocd twoo nuwe spelctjics. Nie 
net 'n spclctjie nie, maar dit 

VERJAARDAG
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9 C&tharlna Je R oux, Bulttonteln, 
o.v.s. 

SareJ Vorater, Vryburg. 
Eugene Breytenbach, Kirkwood. 
0. Douglu, OudU.hoorn. 

10 Dirkle Wcllbagen, Moo!nool. 
AnnatJle Stander, Oudtshoorn. 

11 Emu! lofarx, Pleterehurg. 
Sarle Theron, KorCJerontein. 
Johanna Retier, Wellington. 

12 Bettie B<>lba, Stellenbosch. 
13 Hester Smlt, Mo.looster. 

.Martha Robberue, Rustenburg. 
Herman du Tolt, Altwal Noord. 

H Valerie vn•n Deventer, Frankfort. 
Annie Ey•sen. Robertson. 
Fredrlka Slippero. Kakamas. 
::-<. van Renaburg, OudU.hoorn. 

15 Kletlel Rlekert, &u!spoort, Tvl. 
Heinrich Rothman, Fauresmlth. 
Hendrlk Mynhar<lt, Vryburg. 

16 Betale Ta!Jaard, Goodwood. 
Johannes Bothma, Oudlshoorn. 
Magrleta Beszuld~nhout, Oudtahoorn. 

17 Na.oml Rose, Oudt•hoom. 
18 Ora Muller, Bullronteln. 
19 Corrie du Tolt, Matooster. 

A . 3 . Wagenlngen, Oudtshoorn. 
Joey Rademeycr, Ouduhoorn. 

20 Gl•Judlna Kotze, Johann~burg 
(Jeppe). 

Martnna Potgleter, Kaknmas. 
Hugo van Zyl, Paarl. 

21 Gerhardus Grobler, Zeerust. 
Me.rla van Wyk, Elliot. 

22 Johanna M'ar.<, Pletersburg. 
}<;rnst Nleuwenhout, Vrybprg. 
Wlllem Nel, Kakamas. 
Koble Stander, Oudtshoorn. 

Ons Kiekie-AI bum 
Onlangs het ons van een van 

ons lcde 'n vcrsock ontvang om 
tog aan hom 'n aantal kiekics 
tc stuur van tipiesc Bocrcjeug
by<'enkomste wat in die verledc 
gehou is, aangesien hy graag 
vir hom 'n klckie-album wil aan-
1~. Dit is natuurlik onmoontlik, 
want waar gaan 'n mens nou 
so 'n ckstra stel kit'kies in die 
hande kry. 

Ons is seker daar Is baic van 
julie wat ook graag so 'n album 
wil aanl~, waarin julie later 
met trots kan kyk. Om dus vir 
julie en Ignatius Smit, wat 
daarvoor gevrs het, te help, sal 
ons in die tockoms in ,.Die 
Boerejeug" afdrukkc van sulke 
kiekies plaas. Dit is nou wei 
nie die ware Jakob nie, maar 
tog beter as niks, nc. Meeste 
daarvan het julie seker reeds in 
ons blad gesien, maar nooit 
daaraan gedink om dit uit te 
knip nic. Doen dlt gcrus bier
die kcer en plak dit netjics in 
julie album. By clke kiekie 
sal ons die nodigc bcsondcrhcde 
byskryf. 

Van hcelwat Boerejcug bet 
ons a i. vcrsockc ontvang om vir 
hulle kickies van die laer by die 
Voortrekkermonument to stuur. 
Daarom begin ons hierdic week 
met ccn van daardic reeks. 

leer 'n mens om goed op tc let, 
reg te dink, vinnig te wces en 
goed tc mik . 

Warm Patat, in die Buitelug : 
Verdool die spelers in twee ge
Jykc groepe. Die een groep 
draai hul rue op die ander en 
tel hardop tot by twee honderd 
terwyl die ander groep lets weg
steek, bv. 'n oftisiersfluitjie of 
tennisbal. As hullc klaar getel 
het, probeer die eerste groep 
om hulle te vang, want olke 
keer wanneer icmand gevang 
word, moet hy een of ander 
wenk gee i.v.m. die bereplck, bv. 
.,dis bokant die grond" of ,.dis 
naby water". '\Vannecr bulle 
dan genoeg wcnke bet, gaan 
bulle na die artlkel sock en as 
dit gcvind word, kry hullc weer 
kans om dit weg te steck. 

Onthou dat dlesE.'I!fde wenk n ie 
mccr as ecnmaal gcgee mag 
word nie, en dit mag ook nie 
onwaar wees of so vaag dat 
mens niks daaruit kan wys 
word nie. Maar moct nou ook 
nic vir die ander duidelik ver-

Verskoning 
Omdat 'n deel van ons lee!'l

~tof deur die por;kantoor 'n 

paar dae lank '\o'ert raag i~, 

mocs Die Boerejeug verlede 

week oor!!taan. Die redaksie 

bied Yerskoning dannoor nan, 

tel waar dit is nie - dis nogal 
'n kuns om net genoeg te sc. 
Die soekcrs moet dan ook hul 
koppe gcbruik en a! die wenkc 
bymekaar sit sodat bulle fcitlik 
sommer op die regte pick kan 
a!loop. As julie wil, kan julie 
aanneem dat 'n pcrsoon net gc
raak hoef te word i.p.v. gcvang. 

Kolskoot: Knip 'n ronde stuk 
karton, sowat 6 duim in dcur
snee, uit, maak 'n gaatjic bo-in 
en hang dit aan 'n toutjic op in 
'n boom sodat dit 4 tot 5 voet 
van die grond af is. 

Die spelcrs staan nou almal 
In 'n ry 'n paar tree wcg, en 
die voorste een probeer om in 
die loop van die ses kan.ic wat 
by hct, die k arton sovccl kcer 
as moontHk raak te gooi. Die 
cen of mecr spclers wat die 
minstc kolskote het nadat clk
een 'n kans gchad het, moct uit
val, en dan begin die spcl weer 
van vooraf. Elke kccr staan 
die spclers wat oorbly nog 'n 
entjic terug, totdat net die wen
ncr oorbly. 

Hierdie spclctjie gee ons oefe
ning daarin om raak tc gooi. Dis 
'n baie gocie plan om altyd 
icmand aan die anderkant van 
die kartonnctjie te laat stasn 
sodat hy telkens die bal kan te
ruggooi. 

Lekker spec!! 

Leen u ook DIE 
BOEREJEUG aan u 
vriende om te lees 'l 

As julie goeie kiekies het wat 1 
julie dink ons kan gebruik, stuur 
dit gcrus aan. ' , 1 
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f O.B. JAARGANGE i * JAARGANGE 1917-48 - JAARGANGE 1948-49. ~ 
1~ I ; Nou verkrygbaar teen £1 5s. elk. Posgeld ingesluit. • 

j VOORRAAD BEPERK ~ 
~ BESTEL DUS DADELIK BY: ~ 
~ VOORSLAG (EDMS.) BPK., ; .. ·~ 
,t.; G 0 ta •• ~ roote Kerk-gcbou 7 3 - Kaaps d ,t, 
t · ~ Ons Bor rcdogtcrs wat die Boerejcuglaertrel< by die Voortrckk<'rmonumcnt, Pretoria, 

bygewoon bet. Descmber 1949. z 6 I ~~-:s:;;~.a.;.l-:+~:!!8~"*-83<-B !l~--:....:iJo:ii :Ot<_~:+-~fiRI 
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CHURCHILL ROE.P 
DUITSE. HULP IN 

Sal S.A. Ook Weer lose 
Duitsers Gaan 

' 
Help Die Vergadering van die Raad van Europa het verlede 

week ten gunste van die skepping van 'n Europese leer be
sluit. Winston Churchill wat die voorstel ingedien het, bet 
in sy pleidooi gese: 

,Daar bestaan geen twyfel nie 
dat ons a lmal in bale groot ge
vaar verkeer. Die vryheid en be
skawing van die Westerse we
reid is onder die skaduwee van 
Russiese Kommunistiese ag
gressie, gesteun deur geweldige 
hoeveelhede wapentuig. Die 
Russiese magte in Europa, ge
meet volgens die getal aktiewe 
divisies, oortref die van die 
Westerse Bond met minstens ses 
of sewe teen een. Ek versoek 
hierdie vergadering om ons 
Duitse vriende daarvan te ver
seker dat as bulle hul aan ons 
kant skaar, ons hul veiligbeid 
en vryheid so heilig soos ons eie 
sal beskou.'' 

Terwyl Suid-Afrika met sy hlanke hevolking B k "t 
van twee miljoen opgevorder word om militere e s e r m , 

Ve.rre daarva? dat P ole se vr?'- hulp in Korea te gaan lewer soos af te lei is uit • 
he1d herstel 1s, moet Church1ll • . • ' . 
nou die hulp van Duitsland in- ~ die regermg se optrede om m stryd m et sy vorige 
roep omdat ,ons a~al in bale hesluit nou, na ,raad pleging met Amerika", 'n eskadrilje vegvliegtuie 
gr~.!'ttgevh~rd~erkeer.' tel h t met volledige personeel na die Ooste te stuu r, volg die Westerse politici 

.... e 1er 1e voors e • d , • • • · 
Churchill tegelykertyd die ban- nog stee s n beleid van ontwapen1ng In Du1tsland - die laud wat in 
krotsk ap van die oorlogsbeleid presies dieselfde toestand verkeer as Korea en waar elke oomblik 'n Kom
teen ~uitsland ver~l sedert 19~I munistiese inval verwa<>' k an word. 
en die korrekthe1d van d1e o 

Churchill se toespraak is 'n 
uiting van baie groot vrees, en 
in die ore van sy Duitse toe
hoarders moes sy beroep op 
Duitse hulp teen die gevaar 
waarin ,ons almal" verkeer, bale 
ironies geklink het. Vyf ja.ar 
gelede het Churchill 'n wereld
oorlog afgesluit wat bedoel was 
om Pole se ,veiligheid en vry
beid" teen Duitsland te beskerm. 

DU ITSERS WI L 
HULSELF 

VERDEDIG 
, Die Duitse volk is bereid om 

sy bydrae te lewer tot die ver
dediging van E uropa, en ons 
verwag nie dat ander ons moet 
verdedig nie tensy ons ons eie 
bydrae kan lewer onder voor
waardes van gelykbeid en reg
verdigheid," bet die Duitse af
gevaardigde na die Raad van 
E uropa, E ugen Gerstenmaier , 
verlede week gese. 

Ook ander sprekers bet bulle 
ten gunste van die herbewape
ning van Duitsland uitgelaat 
met die oog op die gevaarlike 
wereldtoestand. Die Britse Kon-
serwatiewe afgevaardigde, Ro
bert Boothby, bet in die verband 
gese: ,Indien Duitsland buite 
bly, glo ek nie dat E uropa ver
dedig k an word nie.'' 

standpunt van die Ossewabrand-
1 
Selfs in hierdie late uur van 

wag in daardie tyd erken. agterstand-bewapening teen die 

Mevr. Van Zyl Open 
Basaar Op Stellenbosch 
Die Ossewabrandwag-kommando op Stellenbosch bet 

verlede Saterdagoggend, 12 Augustus 'n baie suksesvolle 
en gesellige basaar gehou in die Banketsaal van die sta.ds
huis. Die basaar is om 10 vm. geopen deur mev. (dr.) F. D. 
du T. van Zyl wat spesiaal van Kaapstad oorgekom het vir 
die geleentheid. 

Mev. Van Zyl bet gese dat hoofde van die handwerktafel. 
die Vrou, wat na 'n jarelange Mev. B. van Ryswyk (veldkor
stryd vandag gelyke regte met nette) bygestaan deur mej. M. 
die Man geniet, altyd in gedagte van Ryswyk (veldkornette) en 
moet hou dat die regte vergesel hul brandwagte het die poeding
gaan van pligte. Hierdie waar- en roomystafel behartig. Die 
heid het ongetwyfeld deurge- ltaektafel was behartig deur 
dring tot die vroue van die O.B. mevv. L. van der Merwe en G. 
In die O.B. het die vroue geleer· van Velden (veldkornettes) en 
om blymoedig te wcrk vir die hul brandwagte. Mev. C. Brink 
ideale wat bulle vir bulle volk 1 (veldkornette) bet die blomme
koester. Ek wil die vroue van verkoping waargeneem terwyl 
Stellenbosch gelukwens met die mnr. Boy Wium (veldkornet) 
werkywer wat bulle aan die dag die groente van die hand gesi 
le en vir hul volgehoue idealis- het. 
me, bet mev. Van Zyl verklaar. 

OPBRENGS 
PANNEKOEK EN 1\IELKTERT 

Die verkopings op die basaar 
Nadat sy die basaar oop ver- I het die mooi som van £84 op

klaar het, het die kopers om gelewer. In die verlede is die 
die tafels saamgedrom; ander geld wat op die lyste gekollek
het om die kafee-tafeltjies aan- teer is altyd by die basaar se 
gesit om tee en pannekoek en opbrengs .gevoeg om die totale 
melktert te eet. bydrae vir 8 Augustus te ver-

Mev. A. C. Wium (komman- kry. As gevolg van die stelsel 
dante) en mej. L. J. Louw (ad- van gesinsbydraes is daar van
judante) tesame met die veld- jaar nie aanvullende kollekte
kornettes verdien !of vir hul lyste rondgeneem nie, Die op
pogings en gelukwense met die 

1 

brengs van die verkopings op 
welslae daarvan. vanjaar se basaar vergelyk eg-

Aan die hoof van die besige ter bale gunstig met die op
kafee het mcv. H. G. du Plessis brengs van die verkopings op 
(veldkornette) gestaan; sy is by- verlede jaar se basaar. 

··· gestaan deur mev. A. de Bruin Oudergewoonte het die vroue 
'n Pynappel-nywerheid wat (veldkornette) en deur bul van die Hottentotsho!land kom

sedert die oorlog in Oos-Kaap- brandwagte. Mev. H. P. du mando onde1· Ieiding van mcv. 
land tussen Uitenhage en Oos- Toit (veldkornette) was hoof E. E. de Waal (kommandante) 
Londen vinnig uitgebrei het, sal van die lekkergoedtafel. Sy is weer 'i:l kocktafel ingerig op die 
binnekort na verwag word, bygestaan deur mev. M. Wiid basaar. Die geld wat by hier
£1,000,000 per jaar oplewer. Daar (veldkornette) en hul brand- die tafel verdien is, styf die 
word tans aansoek gedoen vir I wagte. Mevv. S. E. Mohr en fondse van die buurkommando 
die instelling van 'n beheerstel- C. M. Bosman (kwartiermees- en is nie by die basaar se op
sel onder die Bemarkingswet. teres en veldkornette) was die I brengs ingereken nic. 

PARTYVOORDE.E.L WE.E.G SWAARDE.R 
AS BURGEROORLOG 

Die rol wat die party
politick in die stryd om 
d ie koningskap in Belgie 
gespeel h et, is nie gering 
nie. Dit het andermaal 
getoon dat patr iotiese 
oorwegings telkemale 
moet wyk voor party
oorwegings. In Belgie 
was die Sosialistiese 
Par ty, gesteun en aan
gehits •deur Kommunis
te, uiteindelik hereid 
om die land in burger
oorlog te dompel en wei 
selfs onder valse voor
wendsels. 

Volgens 'n verslag in die 
Elseviers Weekblad was die 

# Ieier van die verset-beweging 
teen die koning se terugkcer, 

Paul-Henri Spaak, in 1945 heel- ~ terugkcer bet Spaak 'n giftige 
temal bereid om te berus by 'n artikel geskryf waarin hy aller
besluit tot terugkeer. Maar lei beslmldigings teen die ko
tydens sy afwesigheid na San ning se kop gesllnger het uit 
Francisco het sy party 'n vyan- die oorlogsjare. Onder meer bet 
dige houding teenoor die moont- hy gevra waarom die koning in 
like terugkeer van die koning Mei 1940 nie die brugge oor die 
ingeneem, en by sy terugkeer Yser laat vernietig en die hawe 
het Spaak sy party se beleid van Zeebrugge nie deeglik on
aanvaar o.a. weens die swak po- bruikbaar laat maak bet nie. 
sisie waarin hy verkeer het. Die feite is dat die brugge wei 

In verband hiermee merk Die in die lug geblaas is met uitson
Burger se buitelandse medewer- dering van een waarvan die ver
ker op: nietiging wei deur die opperbe-

,,1\:let ander woorde, Spaak vel gelas was, en dat die hawe 
as persoon sou die saak graag vier jaar lank onbruikbaar was. 
in ander bane wil gelei bet. Hierdie politikus wat hom 
Die tug van die partyman bet deur ,partytug" laat dwing bet 
h om egter aan die spits van in 'n posisie, is dus heeJt.emal 
d ie koningsbestryders geplaas, bereid om nie net feite te ver
en nou praat by van ,revo- draai om sy party se stryd te 
lusie'.'' regverdig nie, maar om selfs sy 
Daar word ook aangetoon hoe land onder die vaandel van valse 

Spaak in hierdic kunsmatige beskuldigings in revolusie te 
verset teen die koning selfs I dompel indien by maar daardeur 
feite verdraai bet. Kort voor vir sy party groter voordeel kan 
die verkiesing oor Leopold se behaal. 

Sowjet se m iljoene-leer is die 
Westerse politici nog nie bereid 
om hul inbibisies ten opsigte 
van 'n ,Duitse gevaar'' af te 
werp en realisties op te tree 
teen die enigste gevaar wat 
bulle tesame met Duitsland 
gloeiwarm bedreig n ie. 

Dit is die afgelope paar jaar 
al bekend dat die Russe 'n 
Duitse leer op die been gebring 
het - nie net onder Ieiding van 
Duitse generaals in Rusland 
nie, maar selfs onder die oe van 
die Weste in die vorm van 'n 
sogenaamde polisie-mag. H ierdie 
mag word opgelei in d ie ge
bruik van swaar wapens. 

Nou is daar ook besluit om 

Wallace Swaai 
Weer Regs 

Tot watter mate die Ameri
kaanse volk deur die gebeure in 
Korea verenig is, blyk uit die 
felt dat Henry Wallace, wat se
dert sy aftrede as onderpresi
dent van die Verenigde State in 
kommunistiese geselskap be
weeg het, tans bedank bet uit 
die Progressiewe Party waarvan 
hy die kandidaat by die jongste 
presidentsverkiesing was. Ter
wyl Wallace die standpunt van 
die V.V.O. onderskryf, kan die 
Progressiewe Party geen fout 
met die Koreaanse Kommuniste 
vind nie. 

, Swaardvis' Vir 
Gevegte In 

Atoomoorlog 
Proefnemings met die nuutste 

atoombom in Amerika, die soge
naamde ,swaardvis" is, na be
rig word, onlangs met welslae 
uitgevoer. Die doe! was om vas 
te stel of die ,swaardvis" as 'n 
taktiese wapen gebruik kan 
word, en hoewel geen inligting 
verstrek is nie, word verneem 
dat daar binnekort oorgegaan 
sal word tot massa-produksie 
van hierdie soort atoombom. 

in die Weste 'n ,polisiemag" 
op die been te bring, maar ver
lede week is na rype beraml 
aangekondig dat hierdie Duitse 
polisie nie met swaarder wapens 
as gewere toegerus sal word 
nie en dat daar ook nie meer 
as 10,000 van bulle sal wees nic. 

Daar kan dus aangeneem 
word dat wanneer Duitsland in 
die toekoms deur die Kommu
niste binnegeval word, Suid
Mrikaners opgeroep sal word 
om die 50 miljoen ongewapende 
Duitsers onder \Vesterse hewn
king te gaan help beskerm. 

As Suid-Mrika opgekomman
deer word om met die lewens 
van sy seuns te gaan betaal 
vir die dwaashede van Wester
so politici, kan die volk min
stens verwag dat die regering 
sy invlocd moet gebruik om sy 
bondgenote van hul dwaasbeid 
af te 1·aai. 

(vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

sier in Kaapland, die sluitings
rede gehou. Hy het die groete 
en trou van Kaapland oorge
bring en voorts gepraat na aan
leiding van d ie twaalfde ver
jaardag van die O.B. 

UITVOERENDE RAAD 

Gedurende die hele dag is 
heerlike koffie en verversings 
bedien by die tentkraampies. 
Hierdie werksaamheid is waar
geneem deur mev. C. Meyer, 
hoofvrou van die Vrystaat. Sy 
is bygestaan deur 'n aantal 
ywerige helpsters, wat fluks ge
sorg bet vir die inwendige mens. 

Vroeg in <lie more en in die 
laat namiddag bet die Uitvoe
ren<le Raad van die Grootraad 
vergader onder voorsitterskap 
van prof. Van Rooy. Die Raad 
was 'n hele paar uur in sitting 
en bet heelwat belangrike werk 
afgehandel. 

Die offisiere in bevel van die 
verrigtinge was hoofgenl. Kalie 
Behrens, voorsittende offisicr, 
en genl. Jordaan, in bevel van 
die terrein. 

t .. DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecelesla. Drukkery, Stellenboseh, vir 
die elena.a.rs en uttgewers: VOORSLAO 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Posbus 1411, Kerkpleln, Kaa.p· 
eta. d. 

In naam 
en tradisie 

'n eg 
Sui d-Afri kaanse· 

sigaret 

10 vi·r 6d. 20 vir 1/· 
50 vir 2/4 
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