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Verdediging 
Afrika 

PrysSd. No.46 

Van 

Die Minister van Verdediging, mnr. F. C. Erasmus, het 
die afgelope week geheime samesprekings in Louden gevoer 
in verband met verdedigingsake in Afrika. Na berig is, be
staan die moontlikheid dat ander Iande wat belang in Afrika 
het, eersdaags genader ·sal word met die oog op 'n Afrika
verdedigingsooreenkoms soortgelyk aan die Atlantiese Ver
bond. 

Weens sy strategiese posisie tyd die beleid van Suid-Afrika 
op die seeroetes van Oos na 

1

om naturelle nie te militariseer 
'Wes sal Suid-Afrika 'n belang- nie. Frankryk daarenteen was 
rike rol speel in enige verdedi- by uitstek die Europese moond
gingsplan vir die Afrikaanse heid wat op groot skaal van 
vasteland. naturelle-troepe gebruik ge-

maak het in die verlede, terwyl 
Een van die belangrikste ook die Britse rcgering begeri

vraagstukke wat opgelos sal ge oe op die naturelle-massas 
moet word in enige gesament- as plaasvervangers vir die In
like plan is die van naturellc- dier-troepe wat hy tans kwyt 
bewapening. Dit was nog a!- is. 

VRAAGSTUKKE MOET BY 
WORTEL AANGEPAK WORD 

Algehele herskepping van ons politieke 
struktuur is voorwaarde vir die oplossing van ons 
groot vraagstukke, en dit is nie 'n partypolitieke 
stryd nie, maar 'n volkstryd omdat selfs ons mees 
gewillige party gehonde is aan die stelsel waarin 

0.8. Moet Weg 
·Aanwys Op 

Laertrek 
hy beweeg, skryf genl. J. A. Smith in 'n oproep wat hy doen in verband 
met die aanstaande Uniale laertrek van die Ossewabrandwag in Bloem
fontein . 

. Sy oproep lui: 
·vir my is gcvra of dit waar- ' organisasie, ander organisasies 

Jik nodig sou wees vir elke lid en nasionaalgesinde partye, is 
van die O.B. om die laer- nog nic bereik nie en moat 
trek op Bloemfontein (7 Nov.) en kan aileen deur ons krag
by te woon. My onmiddellike dadige optrede bereik word. 
antwoord is ja seker. Daar is Wat bereik is, en dit is nog 
nou sekcr net sulke ernstige maar betrekl'ik min, moet be
indien nio ernstiger sake nie as houe bly en gehandhaaf word. 
~an die begin waaroor besluit Die gevare waarteen die O.B. 
moet word. Die volk het soos gestry het is tans groter. Die 
nooit te vore 'n beweging soo~ Nasionale Party aileen kan die 
die Ossewabrandwag nodig, nou volk nie red nie. Aileen deur 
en in die toekoms. Alles wys kragdadige aksie deur 'n ver
daarop op politieke, maatskap- enigde nasionale front is uit
like en ekonomiese gebied. eindelike oorwinning moont
Daar is groot en ernstigc sake lik. 
wat elke lid sc aandag vereis. Maar 'n mens dink ook onder 
Alles waarna die O.B. gestrewe 
het as ideale, wat hy as gevaar 
in dio verlede aangewys het en 
bcklemtoon het, aile volks
vraagstukke wat toe daar was 
bestaan vandag nog maa\- is 
grotcr, crnstiger, gevaarliker 
vir ons volksbestaan. Wat nie 
opgelos is as vraagstuk nie, 
waarna gestrewc is deur ons 

is sy plig om dit te beklcmtoon. 
Dit is ook nou die tyd daar
voor met die oog op die ak
kuurheid van die vraagstuk 
sowel as op die onderlinge be
Jeidsverklarings in nasionaal
gesinde kringe. 

BOTSINGS 

Daar is die alles oorhecr
sendc en belheersende toestand 
van los van mekaar en in baie 
gevalle en mecr teen mekaar 
botsende bestuursrigtings in 
ons land wat 'n nasionale een
heidsrigting onmoontlik maak. 

Na Die Laertrek! 
Prof. J, F. Lahuschagne 

(hoofgeneraal) Pot
chefstroom, skryf: 

Die van ons wat die 
O.B. in sy wese geken 
en in die bestrewing van 
sy doel help hou het, 
weet dat daar in die ge
skiedenis van al ons or
ganisasies en beweginge 
geeneen was wat soveel 
nasionale doelbewust
lteid, soveel koersgerig
te strewe, soveel wil tot 
dissiplinering om op 
elke terrein van die 
volkslewe die suiwerste 
trou en die toegewydste 
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diens in belangelose 
selfopoffering te be
oefen, in die Afrikaner· 
siel losgewoel en aan die 
dag gele het nie. 

Ons het in die O.B. geestes
waardes van selfverloening, 
selfopoffering, van waaragtige 
trou en lojaliteit, van toege·
wydheid, van kameraadskap, 
van nasiediens en nasietrou 
m-vaar wat ons 'in geen ander 
organisasie of beweging geken 
of ervaar het nie, kan ken of 
kan crvaar nie. Wat die O.B. 
ons gegce, laat ervaar en Jeer 
ken het, is die onverganklike 
dinge van die lewe wat die 

Afr'ikanereer, die eerbaarheid 
van die openbare Jewe, die ver
antwoordelikheid van 'n roe
pingsbew'Ustheid en roepingsbe
sef by ons ingeskerp en gestal
te laat kry het. Hierdie on
verganklikhede moet ons rig
snoer bly, ons kro.gbron wces 
en moet verwesenliki11g vind in 
'n pa':tylose Afrikanerstaat, ge
organiseer oorccnkomstig ons 
volks- en landsaard, die c1ise 
van ons besondere maatskap
like verhoudinge en die eise 
van die moderne lewensbehoef
tes en wereldverhoudinge. 
Binne hierdie staat moet ons 
he nasionale e€\llheid met sy or
ganiese vcrskeidenneid op die 
grondslag van ecn gemeen
skaplike trou: Suid-Afrika. 

ONVERGANKLIK 

Hierdie waardes het die O.B. 
vir ons gebring. Teen hierdie 
waardes is 'n verdoemende 
stryd gevocr met skaamtelose 
en eerlose middele. Ons volk 
sal die skade ly. i\laar O.B.
lede bly d'ie waardes voortdra 
as deel van hulle Iewe, deel 
van hulle nasieskap - die er
varing en belewing bet hulle 
vir ons onverganklik gemaak. 

Die aanstaande Jaertrekking 
in November te Bloemfontein 
roep die-gene saam vir wie die 
O.B. dit alles beteken het. Ek 
wil hiermee 'n beroep doen op 
ons getroue O.B.-lede wat nog 
aan hulle ced getrou bly, op 
ons ou kamerade, ons mede
stryers en -!yers vir die O.B.
ideaal om terwille van die ver
worwe gee1steswaardes weer ge
trou saam te kom. Ons sal 
mekaar weer by vernuwing ver
sterk soos ons ecdgebonde tecn
oor- en langsmekaar staan. Sal 
offisiere en brandwagte van 
Hoofgeneraalskap E8 asscblief 
met ondergetekende skakel, 
sodat ons, waar moontlik, ver
voer en huisvesting kan reel. 
Moenie op u laat wag nie. Han
del oombliklik op u besluit om 
na Bloemfontein te gaan. 
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EENHEIDSBAND 
1\lev. C. 1\leyer, hoofvrou van 

die Vrystaatse Gebied, 
skryf: 

Dit is seker nie vir my nodig 
om die belangrikheid en nood
saaklikheid van hierdie Jaer-

trek onder die aandag van 
Brandwagte te bring nie. Ek 
is oortuig daarvan dat alma! 
dit terdco bcsof. 

Miskien is daar egter ecn of 
ander wat voel hulle omstan
dighcdc is sodanig dat hullc 
nic sal kan gaan nie. Aan 
diesulkcs wil ek se waar 'n wil 
is is 'n weg, en ck wil 'n be
roep op elkeen doen om alles 
in hulle vermoe te doen.om die 
byeenkoms by te woon. Ons 
hou nic dikwcls Unialc Laer~· 

trekke nie, maar as dit gehou 
word moet ons daar wees. Hier
die keer is dit 'n werklike 
saamtrek, want dis nic net of
fisiere wat paar moet wees nie 
maar elke lid van die Ossewa
brandwag. 

Ons geagtc Kommandant
generaal het sodanig herstel 
dat dit nie onmoontlik is dat 
hy by die laertrck weer die 
tuig sal opneem nie. Laat ons 
alma! daar wees om hom to 
verwelkom. 

vVic is daar wat die kame
raadskap van die O.B. ken wie 
se hart nic brand om a! die 
bekende gesigte weer te sien 
nie? Om weer daardie een
heidsband te voel nie? Was u 
by die Uniale lam-trek in 1941? 
\Vas u by die Uniale Laertrek 
in 1946? Gaan u na die Uniale 
laertrek in 1950? 

ANDER OPROEPE 

BLADSY DRIE 
Onthou, op 7 November 1950, 
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andere aan ons stryd teen die I Ons het gelwordineenle nas.io
Kommunisme en faktore wat nale beleid in ons staatkundige, 
daardic euwel in die hand werk. maatskaplike en ekonomiese 

GROOT VRAAGSTUK 

Waarom elke lid die Bloem
fonteinse laertrek moet by
woon? Ek dink aan die taak 
waarvoor ons staan un wat 
wag. Ek dink byvoorbeeld o.a. 
so: 

Elemente wat lastig of ge
vaarlik is of word vir ons volk 
en staat, maar wat clemente 
bly in ons bestaanslewe kan 
nie apart van die res as vraag
stuk opgelos word nie. So 'n 
vraagstuk o.a. is dio Klcur
vraagstuk wat in omvang, in 
sy omvattendheid vee! groter 
is as net die getal verteen
woordigers van Bantoe en/of 
Klcurling in die Volksraad. 
Daar is nic, wat die verskil
lende politieke partye ookal in 
gedagte het, 'n oplossing voor 
te vind as dit as 'n apartstaan
de aangelecmtheid benader 
word nie. Ons het onder die 
politieke partye en groepc ver
skillende middels wat aanbe
veel word, maar vir my, en ek 
glo vir die Os.sewabrandwag, is 
daar aileen een koers wat tot 
'n duursame en meer praktiese 
oplossing lei, nl. algehele her
skepping van ons bestnurstel
sel, dwarsdeur van onder af t~t 
bo u'it, van die nederigste be
stnur of adviserende Jiggaam 
tot die hoogste soewereine in 
die land. Pogings om bv. die 
getal!e van aparte Kleurling
of naturellmerteenwoordigers 
te bespreek in die Volksraad, 
is nie 'n oplossing nie en le 
ook nie op die weg van een 
nie, of dit by wyse van 'n blotc 
party-meerderheid of 'n twee
derde-meerderheid deur die 
Volksraad geskied. Da,ar moet 
meer as dit gedoen word om 
onderdele in die wyere rat
werk van die bestuurstelsel te 
laat inpas. Daarvoor staan 
die Ossewabrandwag. En dit 

bestuur van sake deur aile be
stnursliggame nodig. Dit is 
waarna die O.B. strewe. Die 
Volksraad, om maar 'n voor
beeld te noem, kan vandag be
sluit op apartheid van Kleur
ling- en Natnrellegroepe in die 
Volksraad en 'n stadsra:ul, 
skoolraad of afdelingsraad kan 
weer more verkies word met 
'n meerderheid van Kleurlinge 
in hulle. Die regering probeer 
die beheer van 'n instroming 
van Naturelle na die stede toe
pas, terwyl die plaaslike rade 
duisende pondo gee vir die be
huising van die ongewenstc in
komelinge. Daar is geen ko
ordincring van beleid van die 
verskillende bestuursliggame 
nie. Onder die huidige stelsel 
kan dit ook nie wecs nic. Die 
regering is al in d'ie verlede 
en word nog steeds deur plaas
like liggame doeltreffend ge
dwarsboom. 

GEBONDE 

Ons het die kruispad op die 
gebied van ons politieke, eko
nomiese en sosiale bestaans

.lewe bereik. En die party
politiekc stryd, danksy ons 
selfvernietigende bestuurstelsel, 
die Britse, is ons tot sulke 
magteloosheid gedoem dat die 
ywerigste en gewilligste party 
gobonde staan met die kettings 
van 'n onmagskeppende toe
stand. Met 'n nasionaalgesinde 
mcerderheid in ons land staan 
ons nou op die kruispad. Ons 
moet kies. Daarom vera! dat 
die Ossewabrandwag nou voor 
'n taak, die taak, sy taak staan 
waarvoor hy gestig is. Groter 
toekoms, as ons dit wil aan
vaar maar daarby as ons dit 
uitstel groter gevaar vir ons 
nasie se ondergang was daar 
nie as nou nie. Nasionaalge-

(Vervolg op Bladsy 6 kolom 1) 
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Esel 
NUWE GELUID BY 
ENGELSSPREKENDE 

Die Uniale Laertrek Deur Sybrand I f~m~ IS ':'an al~al wat een na-
Sle m Sutd-Afnka wil he'. 

:=:=:=:=: = = : : == = = : : : : =:=::::-: 

Die aangenaamste stukkie 
nuus wat ek vir 'n bale lang 

_ tyd gehoor het, is die aankon-
Dic afgelope week het daar in twee plaaslikc oggend diging dat die Ossewabrandwag 

blaaie 'n klein oorloggic gewoed tussen twee rubrickskry- 'n Uniale Laertrek gaan hou in 

wers oor die benaming ,Afrikaners". Die Eng else blad het 

fout gevind omdat mcvrou dr. E. G. Jansen bcskryf is as 

,die eerstc Afrikancrvrou" wat die hoe posisie van cggenote 

van die goewerncur-generaal beklee. Die eggcnotcs van die 

vorigc twce gocwerneurs-generaal sou dan ook Afrikaners 

wees omdat hullc in Suid-Afrika gebore is. Die rubriek

skrywcr hct bctoog dat om sekere Suid-Afrikancrs tc on

derskci as ,Afrikaners'' met uitsluiting van andcr, inhou 

dat ,'n Engclssprekende Suid-Afrikaner noodwcndig 'n min

derwaardigc trou teenoor Suid-Afrika het". Hy het ter 

Bloemfontein op 7 en 8 Novem
ber eerskomende. 

Die gewone Iede van die Os
sewabrandwag, waarondcr ek 
ook gereken moet word, voel 
lanka! behoefte daarann. Ons 
wil weer 'n keer bymckanrkom 
saam met ons mcde-brandwag
te uit alle dele van die lund, 
sodat ons vir mekaar knn so 
dat ons nog troue brandwagte 
is wat gewillig is om die atryd 
voort te sit vir die !deale wat 
die Ossewabrandwag bely. 

ondersteuning van sy standpunt ook verwys na 'n brief 

wat hy ontvang het van 'n Engelssprekendc Ieser wie se As siekte of dood my nle be
let nie sal ek op die Laertrek 

ouers albei in Engeland gebore iS, maar wat homself graag wees - so seker soos die dag 

beskou as 'n ,Afrikaner". op die nag volg. Elt voel dit 
my dure plig om te gaan want 

Ons wil nie aan hierdie oorloggie dcclncem nie. Ons wil daardeur !ewer ek nan my 
slcgs met groot genoee aantoon tot wattcr mate ons in mede-brandwngte die bewys 

dat ek bulle nie in die stryd 
Suid-Afrika binnc 'n enkele geslag gevorder het op die pad verlaat het nic en ook nic van 
van nasionalisme. Die blote feit dat 'n J<;ngelssprekende plan is om dlt te docn nie. 

n amens sy groe~ pleit om nie van die benaming ,Afrikaner" Daarom het ek alreeds my 
uitgesluit te word nie, is 'n op('nbaring \·an daardie sterk losiesplek op Bloemfontein be-

spreek. 
begeerte tot assimilasie wat 'n land soos Amerika tot een 

volk verenig bet tensp~1e van groot Ycrskeideoheid in af

koms. 

WAS 'N AANSTOOT 

Nog nie 'n eeu gelede nie was dit die Engelse in Suid

Afrika se voorneme om ,die nek van die Afrikanerdom te 

breck". Die geslag lccf nog wat op skool vernederings 

moes ondergaan wanncer hulle hulself as ,Afrikaners" ge

openbaar het deur hul eie taal te praat, en dit was maar 

nog sommer hier oor die bult dat daar neus· opgetrek is 

wanneer 'n Afrikaner sy vcrskyning in stedelike gesel
skappe maak - dit wil se as hy gelukkig genoeg was om 

nie die verwensing , ... Dutchman" teen die oortrommels 

te kry nie. 

Dit was nog minder as 'n kwart eeu gelede dat 'n 

Hertzog mocs veg - en hard moes veg - om die Engels

sprekendes oor te haal tot aanvaarding van die benaming 

.,Suid-Afrikaner", en nou hct ons die toestand bereik dat 

van Engelsc kant reeds openlik in hul pers aanstoot geneem 

word as Engelssprekendcs uitgesluit word van die benaming 

,Afrikaner". Waar die benaming kort gelede nog vir 

Engelssprckendes aanstootlik was: word uitsluiting daarvao 

nou al as aanstootlik beskou. 

Ons hct voorwaar groot vorderiog gemaak en niks on-

derstrcep mccr die waarheid van die volgcnde woorde van 

dr. Malan in Durban as juis dit nie: 

,Suid-Afrikaanse nasionalisme, hoeseer dit miskien 

ook al as rassehaat en ekstremisme uitgekryt was, bet 

in werklikheid 'n verenigende krag geblyk tc wees." 

EERSTE BELYDENlS 

Aan my vriende en vriendin
ne wat mag besluit het om 
maar nie Laertrek-toe te gaan 
nie wil ek vra: Is u heeltemal 
oortuig daarvan dat nie 'n 
enkele offisler of brandwag vir 
u sal mis nie? Sal niemand 
vra: \Vaar is Jan of Koos of 
Gert of Anna of Sarie of Lettie 
nie? En ek wil vir u se dat as 
u afwcsighcid CCn enkclc 
brandwag of offisier teleurstel 
en In die stryd laat verflou dan 
is dit u dure plig om teenwoor
dig te wees. 

Is Dit Nuus? 

Ten aansien van die Uniale 
Laertrek wil ek pertinent aan 
die Suid-Afrikaanse pers die 
vraag stel: Is dit nie nuus nie? 

Natuurlik is dit nuus en dit 
is nuus afgesien daarvan of die 
pers vriendelik, vyandig, of on
verskillig teenoor die Ol!sewa
brandwag staan. Dit word nic 
van ,nuusblaaie" verwng om 
nuus te verswyg nic. En tog 
weet ek van net een ltocrnnt -
Dagbreek - wat 'n kort aan
kondiging van die Laertrek ge
publiseer het. \Veet my lesers 
van nog 'n kocrant? 

Doodswyg-Beleid 

Ek is veral teleurgcsteld met 
die H.N.P.-koerante wat vol
hard in bulle doodswyg-beleid 
teenoor die Osscwabrandwag. 
Hierdie koerante stel hulleself 
tog bekend as Afrikaanse koe
rante wat die nasionale rigting 
in Suld-Afrika ondersteun. En 

Dit was 'n paar eeu gelede dat die eerste begeerte om die Ossewabrandwag is 'n Afri-
kaanse organisasie wat die na

as ,Afrikaner" beskryf tc word, gcboekstaaf is toe 'n jong sionale rlgting volg. Daarom 
scun met trots verklaar bet dat hy nie sal hardloop nie het Iede van die Ossewabrand

wag die reg om te verwag dat, 
minstens, daardie aangeleent
hede ten aansien van die O.B. 
wat 'n nuuswaarde het in die 
H.N.P.-koerante gepubliseer sal 
word. Deur selfs gewone nuus 
oor die O.B. te verswyg plaas 
die H.N.P.-kocrante bulle in 'n 
posisle wat sedelik onverdedig
baar Is. 

omdat hy 'n ,Afrikaander" is. Daar was toe geen wegwyser 

na die pad van Afrikaanse nasieskap behalwe die individuele 

bewustheid van andersoortighcid wat die wye vlaktes van 

ons vaderland in sy kinders opgcwek het nie. Reeds vcr-

net>m ons die eerste belydenis van Engelse kant: ,Ons is 

Afrikaners; ons wit nie uit~csluit wees nie". ~laar hierdie 

kecr is die pad duidelik gcbaan en is die aantrekkingskrag 

daar. 

Suid-Afrika is besig om sy kinders te roep, en hoewel Die Splinter en 
sommige graag nog die onderskeiding ,Afrikaner" sal wil 

handhaaf vir naderc omskrywing van die Afrikaansspreken-

des, moet ons versigtig wees om nie die delikate proses van 

assimilasie te verongeluk dcur 'n aanstootgewende houding 

nie. 

die Balk 

Van die kant van die koe
rante wat die Herenigde Nasio
nale Party ondersteun het daar 
In die jongste tyd herhaaldelik 

Jdagte gekom dat die Engelse I ,Sien , u nie in hierdie toe
koerante wat die Verenigde spraak n beaming van wat u 
Party ondersteun in gebreke t~en gewn~rsku het nie? Is dit 
bly om die juiste H.N.P.-stand- me no~ d1e beleid om die ge
punt aan hul Iesers in Suid- skledems so f!-l te water dat ons 
Afrika en in die buiteland voor heldc ook v1r die Engelsspre
te Je _ met die gevolg dat dui- kendes aanncemlik sal wees 
sende mcnsc 'n verdraaide bceld nle? Vir my lyk dit so. Die 
kry van die H.N.P. se beleid en so~t w?rd uit ons vryheidsge
dade. sktedems gchaal en ons helde 

word maar net sulke helde soos 
ons In die vertaalde sprokies 

Ek wil hoegenaamd nie die kry _ net hul deugde word ge
geldigheid van die H.N.P.-koe- rocm en nie die saak waarvoor 
rante se klag teen die V.P.- bulle hulself opgeoffer bet 'lie. 
koerante ontken nie. lnteen- · 
decl stem ek volmondig saam j . . 
dat die V.P.-kocrantc ongetwy- 1 ,.Is dtt nod~g om verskoning 
feld die vooroordeel help voed ;e vra aan dte. Engelse as ons 
het wat in die buiteland bestaan n mo':ument v1r 'n held uit die 
teen o.m. apartheid tussen wit Vryhetdsoorlog oprig? Dit was 
en swart. 

Maar as O.B.-lid wil ek die 
H.N.P.-koerante aankla dat bul
le aan hul lesers 'n verdraaide 
beeld van die O.B. se belcid C'n 
dade voorgehou het; en dat bul
le derhalwe die vooroordeel wat 
in Suid-Afrika teen die O.B. be
staan help voed het. 

Ek glo nie dat iemand die 
geldigheid van my klag teen 
die H.N.P.-koerante sal wil ont
ken nie. Bowendien is dit se
delik onverdedigbaar dat die 
H.N.P.-kocrante die V.P.-koe
rante van 'n misdaad aankla 
wat bulle self bedryf. 

Derhalwe doen ek 'n beroep 
op die H.N.P.-koerante om die 
splinter uit hul oog te verwy
der; dan kan bulle met vrymoe
digheld cis dat die V.P.-koeran
te die balk ult hul oog moet 
haal. In Durban het dr. Malan 
tog albei sy hande na die 
Engelssprekcndes uitgesteek en 
bulle nan sy hart gedruk: waar
om kan die H.N.P.-koerante nie 
'n ldein gebaartjie van vriend
skap ann die republikeine maak 
deur net maar hul doodswyg
bcleid tccnoor die O.B. te wysig 
nie. Is dit waarlik te veel ge
vra? 

Die Dooie Verlede 

'n Leser uit Tuine, Kaapstad, 
skryf: ,.U venvysing in die 
jongste O.B. na dr. Malan se 
uitlating oor die geskie<ienis, 
naamlik dat die doole verlede 
die dooies moet bcgrawe, het 

mos bulle oorlog, nie ons s'n 
nie." 

Natuurlik is dit nie nodig nie. 
En wat meer is: dit is hoege
naamd nie nodig vir die Afri
kaner om verskoning te vra 
vir sy verlede as hy vandag 
met Engelssprekendcs wll 
saamwerk nie. Cknl. Hertzog 
wou dit in 1912 nie doen nie 
en die Ossewabrandwag wil dit 
in 1950 ook nie doen nie. Bale 
dankie vir jou brief. Ek waar
deer dit. 

(vervolg van bladsy 3) 

Senaat bet geen trrrein wat by 
sy eie kan noem nit'. Om popu
ler te wees moet bulle (die Se
naat) aile wette somler verande
ring in die minimum tyd laat 
deurgaan. As bulle niks doen 
n!Jl. doen bulle minstens geen 
kwaad nic - so word geredc
neer. lntussen is die salarisse 
van die Senatore reeds genoeg 
om minstens 41% rente per jaar 
op £1,000,000 te betaal. Dit is 
bcpaald nic in bclang van ons 
land dat die Senaat in sy huidi
ge vorm bly voortbestaan nie. 

ANDERS VANDAG 

Die Tweede Volksraad van die 
Zuid-Afrikaansehe Republiek 
kan egter ook nie sonder meer 
weer ingcvoer word nie. Des
tyds was die myn- en fabrieks
werkers hoofsaaklik uitlanders. 
Die verteenwoordiging in die 
Tweede Volksraad kon dus mak-

my laat dink aan 'n toespraalt lik van 'n eie karakter voorsien 
van ecn van pns ministers 'n word deur die stemreg vir hier
paar weke gelede toe 'n vry- die liggaam uit te brei tot die 
heidsheld uit die verledc gehul- uitlanders, wat nie stemreg vir 
dig is. Sy toespraak hct my die Eerste Volksraad gehad het 
getref omdat dit nie 'n vry- nie. 
heidsboodskap bevat het nie -
die idcaal waarvoor Danie Vandag is die mynwerkcrs en 
Theron, want dit was die held, fabriekslui landsseuns. In 'n 
gesterf het. Inteendeel het die volgende artikel sal ons verder 
Minister uit sy pad gegaan om daarop ingaan hoe 'n moderne 
te verduidelik dat die monu- ,Tweede Volksraad" daar sal 
ment geen oordeel oor die oor- uitsien en op watter wyse daar
log uitspreck nie en dat ons voor gestem sal word, sodat dlt 
maar net die deu9dc roem wat I nie net 'n verdubbeling van die 
,vandag die gemeenskaplikc er- ,Eerste Volksraad" sal wees nle. 

O.B. JAARGANGE 
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'n E.ie Suid-Afrikaanse Staatstelsel. 

HOE DIT MET DIE TWEEDE 
VOLKSRAAD GEGAAN HET 
Wannecr ons die 1 Eerste Volksraad en nan die 

<r d . . d' 1 Staatspresident meegedeel word. 
~ron wet van Ie ou Daarbenewens moes die Presi-
Zuid-Afrikaansche Repu- 1 dent die Eerste Rand binne veer
bliek hestudcer met d ie I tien d':"e van besluite of wette 

d l k 
deur diC Tweede Volksraad aan

oe Olll ons toe otns geneem, verwittig. 
daarop tc hou, moet ons 
vasstcl wattcr dele daar- 1\IEm:NGSVERSK.n. 

van gocd was. Daar was Dit het soms gebeur dat die 
ook gehrekc en die Inoet Eerste Volksraad wette, wat 
ons in die toekoms pro- deur die Tweede Volksraad aan-

hcer VCl'IllY. 1 • ""'""' 

Wet nr. 4 van 1890 bet bepaal 
dat di4J wetgewende mag by 'n 
volksvcrteenwoordiging wat uit 
'n Eerstc Volksraad en 'n Twee
de Volksraad bestaan, bcrus. 
Die Twccdc Volksraad is in be-

Deur 
A. J. van Rooy 

gin!!cl belas met die reeling van 1 geneem is, verwerp het. Dit het 
die stoflike belange van die ledc van die Twecde Volksraad 
land en vera! met die van die onmiddellik op hul agterpote 
goudvelde. Die Tweede Volks- gcbring. In 1893 het Schalk 
raad was dus lets meer as net Burger byvoorbeeld daarop gc
'n Ekonomiese Planneraad- dit wys dat die verbouding tussen 
het inderdaad wetgewende mag I die twee Rade om die rede nie 
bcsit. Alle wette of besluite dcur I van die beste is nie. Hierdle 
die Tweede Raad gcnecm, mocs ' klagte is egtcr oordrewe. Mnr. 
binne agt-en-veertig uur aan die I G. J. J. Coertze, skrywcr van 

NA DIE LAERTREK 
HULLE WAT NOG 

GLO AAN VRYE 
REPUBLIEK 

llnr. J. A. de Wet Strnuss 
(hoofgenera.al), t:pington, 
skryf: 

Offisiere en Brandwagte, 
hierdic 3dc lacrtrek wat op 7 
en 8 November op Bloemfon
tein gehou gaan word, Iaat my 
onwillekcurig terugdink aan 

~, 

daardio eerste laertrek in 1941, 
toe ons almal nog vol van gees
drif en verwagtinge was. Ek 
sien nog ons Transvaalsc 
brocrs in bulle uniforms (alles 
teen die noodregulasies). Ek 
boor nog die oorweldigende 
oortuiging dat ons op pad is na 
ons Republikeinse Vryheid. Ons 
was waarlik bo-op die berg en 
het ons ,,beloofde land" gesien. 

t'n dat die Jig daar voor nog 
helder brand - Die lig van 
ons Onafhanklike Vry'hei<l. 

BRANDVLEI SE 
AFVAARDIGING 
NA LAERTREK 

1\Inr. \\·. P. Burger (hoofgenl.), 
Brandvlei, skryf: 

Ek wil graag deur middel 
van u blad 'n beroep op die 
lede van die O.B. doen om die 
Uniale laertrek te Bloemfon
tein op 7 en 8 November by 
te woon. 

Aangesien ek die vorige twee 
!aertrc•'<ke bygewoon het en dit 
~o interessant en lcersaam gc
vind bet, het ck die vrymoe
jigheid om elke • O.B.-lid be
lee!d dog dringend te versoek 
om dit by te woon. As jy 

werklik die gevoel van kame
raadskap en eensgesindheid 
wil vool, gaan dan ssseblief. 
Jy keer werklik met nuwe 
geesdrif vir die Beweging terug 
en jy kom weer op hoogtc van 
sake sodat jy goedgesindes en 
belangstellendes soveel betor 
kan belnvloed. Daarom sal 

die ongepubliseerde werk ,.Die 
Tweede Volksraad van die Suid
Afrikaanse Republiek" het vas
gestel dat die Eerste Volksraad 
slegs drie keer besluite van die 
Tweede afgekeur het. (Ann die 
een kant is 'n mens verbaas dat 
sondanige botsings so min voor
gekom bet. Aan die ander kant, 
indien ons Senaat dit sou waag 
om in drie gevalle Volksraads
besluite af te keur, sal die Se
naat groot gevaar staan om af
geskaf te word! Uit die aard 
van die saak kon die Tweede 
Volksraad wel protestcer maar 
kon nooit daaraan dink om die 
Eerste Volksraad af te skaf 
nie.) 

FINANSIES 

Wat egter 'n wesentlike pro
blecm was, was die kwessie van 
finansics en die begroting. ,Die 
beswaar dat 'n groot dee! van 
die binnelandse administrasie 
onder beheer van die Tweede 
Volksraad was en dat hierdie 
liggaam geen seggenskap oor 
die !innnsies gehad het nie, is 
jaarliks geopper. In 1892 reeds, 
het die heer Esselen daarop ge
wys dat dit vir die Tweede Raad 
baie mocilik val om besluite ten 
opsigte van publieke wcrke te 
neem, sonder om te weet watter 
bedrag daaraan bestee kon word. 
Gevolglik is die regering versoek 
om aan die Eerste Raad voor te 
stel dat 'n deel van die begro
ting ter beskikking van die 
Tweede Raad gestel moes word" 
<Dr. M. J. Hugo). 

Dit is dus duidelik dat die 
grondwet van die ou Zuid-Afri
l<aansche Republiek wei die 
leemte gehad het dat die ver
houding tussen die Eerstc en 
Tweede Volksraad nader en be
ter bepaal kon gewees bet. Dit 
was egter geen onoorkomelike 
moeilikheid nie en sou wei met
tcrtyd opgelos kon word. 

VERWERF STEUN 

Dit is dan ook opmerklik dat 
die idee van 'n Eerste en 'n 
Twcede Volksraad wo.t eers o.l
lerwee veroordeel en verwerp is 
en aileen deur die krag van 'n 
Paul Kruger deurgeloods Is, la
ter al hoe meer steun vcrwerf 
het. ,.De Volksstem" kon hom 
aanvanklik nie met die idee van 
'n Tweede Volksraad vereensel
wig nie, en het dit teengestaan. 
In die loop vnn die '·olgende 10 
jaar sou hierdie kocrant egter 
nog telkens oor die Tweede 
Volksrnn<l skrywe en gaande
weg meer gunstige kritiek laat 
boor. Uiteindelik was ,.De 
Volk'lstem" een van die kragtig
ste verdedigers ,·an hierdie in
stelling. 

Op 28 Augustus 1896 bet ,.The 
Star", 'n bitter vyandige koe
rant, vir die Tweede Volksraad 
die volgendc pluimpie gegee : 
,Taking the work of the session 
as a whole, however, it may be 
said the second Raad has justi
fied its existence, and has given 
proof that with fuller powers it 
would be capable of doing much 
good work." 

BETER AS SENAAT 

Die ongeloof - te danke nan 
die partystryd - het ons weer 
in dio woestyn van Vertwy!e
ling agtergelaat. Diegt>ne <lan, 
wat oorgebly het; bulle geloof 
behou bet; geweier b et om ann 
<lie partystryd deel te necm; gt>
weier bet om bulle volk 11e re
publikeinse !deale te verruil vir 
die Yan 'n Koningsr<'publiek en 
Konings-Empire-t>t>r, hqlle roep 
ons op na die Derde Unial~ 
Laertrek. Kom, lnat ons aan 
die wereld toon dat danr nog 
oorgebly het Brandwagte met 
geloof en vertroue. Laat ons 
mekaar weer die hand re1k. 
mekaar weer besiel. Ons wat 
die stryd nimmer gewonne sal 
gee nic. 

uit die Brandvlei-komman- Dit is duidelik dat hierdie 
do 'n hele aantal lede gnan, Twcede Volksraad 'n baie nut
ten spyte van die lang afstand tiger liggaam was as die Senaat 
van ongeveer 500 myl. van vandag. \Vaar daar geagi-

Dic volgende persone, bene- teer is dat die Tweede Volksraad 
wens myself, bet reeds besluit mcer mag moes kry sodat dit 
om te gaan: Mnre. S. Ncl nog mcer goeie werk kan doen, 
<genU, N. D. L. Burger <hoof- is die neiging nog steeds om die 
komdt.>, C. P. Strauss <Wag- Senaat al hoe minder mag tc 
kaptein), \V. P. Burger (kw. gee sodat dit minder kwaad knn 
meester), A. J. Burger (jeug- doen. 

Kom, laat ons onsseH en me
kaar weer opnuut oortuli dat 
ons no1 op die re1te ·pad l11, 

veldkt.> en J. J. A. Zandberg Die Tweede Volksrand het !IY 
en P. I. Burger. Ek hoop om , eie terrein gehad - nl. hoof
nog meer persone op die lys saaklik wetgewing oor ekono
te kry. • miese sake insluitende nywer-

Ons vind dit die &eriefllkste held. handel en mynwese. Die 1 
om per motor te refs. <vervolg op bladsy 2) I 

VERANDERING VAN 
STELSEL NODIG 

By geleentheid van die TransYaalse kongres van ilie 
H.N.P. het sommige afgevaardigdes aangedring op 'n· ver
andering van die provinsiale raad-stelsel. Die rede wat 
aangevoer is, het gelui dat die regering aan bewind geen 
werklike beheer oor die sake van die provinsies het nie. As 
ilie administrateur s'onder die provinsiale raad sou optree, 
sou ilie resultaat waarskynlik maar dieselfde bly, is ver
klaar. 

Die l\linister van Binneland-~ bestaande stadsraadstelsel so
se Sake, dr. T. E. Diinges, het dat stadsgebiede saam met die 
hierop geantwoord tlat die !>tel- omliggende distrikte as be
sel van provinsinle rade in 1910 stuurseenhede ingesknkel word 
in die lewe geroep is met die· by die sentrale regering deur 
salige verwagting dat d'it buite die aanstelling van burgemees
die partypolitiek sou bly. Na ters deur die r(\gering. 
veertig jaar het dit tyd geword Aangesien die sentrale rege-
om sake te hersien. ring self nie meer 'n party-

Die Minister het daaraan toe- bewind nie dog 'n volksregt'ring 
gevoeg dat dit beter sal wees sal wees, sal die plaaslike be
as die provinsiale. rade self &ture dus uitvoering gee nan 
aansoek doen om die nodige volksbeleid en nie party- of 
verandering, en hy het 'n be- kliekbeleid !'OOS vandag nie. 
roep op party-lode gcdoen om 
besluite in die verband te laat 
neem. Die reger1ng wil nie 
graag optree sonder ina,gne- V yf lede van die Vriende van 
ming van die gevoel in die pro- die Unie van Suid-Afrika in 
vinsies nie, aldus die Minister. Duitsland het 'n motorfietstoer 

Die verbrokkelde gesag in van Mtinche!l af na Kaapstad 
ons staat is 'n saak wat die begin. Dio toe~ Is tegelykertyd 
Ossewabrandwag stock beklem- 'n vricndskapsgebaar teenoor 
toon. Dit geld nie net die pro- Suid-Afrikn en 'n proefneming 
vinsies nie maar ook die stads- met 'n nuwe soort dwergmotor
radc waa;van sommige groter fiets wat. dcur 'n Duitse saak 
begrotings hanteer as sekere ontwerp IS. 

provinsies. Die Ossewabrand- Die vyf ledc is mnre. R. M. 
wag staan vir groter eenheid Gander (voorsitter van die ver
van gesag eerstens deur afskaf- eniging), H. Schmidt, prins 
!ing van die provinsiale rade Georg von Thurn und Taxis, 
wat vandag niks anders as F. Schmidt en A. Altmeyer. 
miniatuur parlementjies is nie, Laasgenoemde is 'n joernalis Clll 

en tweedens wysiging van die I sal as tolk optree. 

~It orM: Jlltlf {#tt'J 
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rA.II.IEW' Til& GEKL.l.SSIJ.I'ISEEBDE .&DVEKTENSU:S: 
HultohondeUke Kenlll.ttgewlnga: 

(Verlowtng, huwellk, geboorte, atertgeval, In memorl8.m, gelukwenllng, 
ena.) ld. per woord; minimum 2/6 per plastng. Vooruttbetaalba.ar, Vtr 
herballngs 25 pat. afalag. 

Handetaadvertensles: 
Eerste plastng, 2d. per woord. Vir herhallngs 2!! pot. atalag. 

lntekengeld op ,.Die 0.6." (venk:f!l weekllkl>: 12/6 per jaar or 6/3 per 
6 maande. Voorultbet&&lbaar. Stuur advutenalegeld, bestelllngs, en tntekengeld 
na VOOBSLA.O (ED.:IlS.) BPK., Posbua Hll, KA&p1tad. 

GEBOORTE 
DE VOS.-Aan adv. en mev. Japie 

de Vos (gebore Ileana du Toil) •n 
seun op 24 September. Alles wei. 

4/10/1 

TE KOOP 
Tien gekrutsde Duitse merino ram

metjies van gereglstreerde vaders. Bel 
6811, Wellington. Telegrafeer Du 
Toll, Malanstasie. 4/10/19B 

WIE KAN HELP 
Ek Is 'n Afrikaner met goeie onder

vlndlng van vee &<'look graanboerdery. 
Wie In Suldwes bet so een nou nodlg 
vir opslg met 'n goele vooruitslg. 
Wil graag boer.-J. A. van Zyl, No. 
831, r.K. Skerploenpunt, Oor l'rleoka. 

4/10/3B 

BEESTE 
Te koop. Jenoey koele en verse: 

Skakel 6811, Wellington. Telegrafeer 
Du Tott, 1\lalanstasle. 1917 /13B 

TE KOOP: POTCHEFSTROOlU 
PLOTTE 

10 - 25 morge. Sagte vrugbare 
grond. Sterk water. 3 - 5 Myl 
van poskantoor. Aa'll groot pad. Bus
roete. Gocle marke. Beste skole. 
Goele toekoms. Raadpleeg G. A. 
Llebenbcrg, KerkstraM 63, lfoon 1110, 
Potehetstroom. 27/9/4 

GRYSHARE 
GRYSHARE herstel, skllters ver· 

wyder, hare~;roet bevorder, jongvoor
koms verseker. dlt waarborg GRYS
HAAltWONDER, die jongste kuns
maotige wereldwonder hnar- en kopvel 
voedingsmlddel u, skadeloos, kleurstot
vry, 5/- per bot tel geld met bestelllng. 
Boeregenee•mlddcla, Posbus 4212, 
.Johannesburg. C/1/9/49 

Antlgrys kunsmatlge haar, kopvel 
voedlng. Herstel gryshare en baard 
blnne een maand tot natuurlike kleur, 
ot geld terug. Geen kleurstof. 5/6 
Per bottel, posvry. Kontant met be
stelllng. Die Boerevrou, Posbus 1569. 
Johannesburg. F14/6/50 

VERVOERDIENS 
Vir algemene kartcelteerk ee 
ook vervoer van mem~e tree iu 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus 64 - - Telefoon 9-SSM 

PAROW 

MEDISYNE 
Verwyder d•e wortel van u kwaad 

of siekte en berate! u regmattg~ 
ertenis GESONDHEID, ons beaklk oor 
die middela en behandel aile slektea, 
skryt, tnligttng gratts.-Boereceneeo
nllddela, .l'oabns U72, .lohanneoburg. 

A/1/9/4.9 

Voor u alle hoop van genes\ng laat 
vaar, en u aan die ergste onderwerp 
skryf, dan vir oulaa.s, raadpleeg 
Olo Doorevrou, }Sua 7069, .lohAnnesburg. 

(Nr.1) 1/9/49 

BEHANDELING GRATIS. - Ons Is 
daar so oortutg van dat ons •n egte 
Su!d-Afr!kaamse geneesmlddel vir Ru
mattek, Lendepyn, Heupjig en verwante 
kwale ontdek bet, dat on11 •n gratis 
proefmonster aan enlge Jyer sal stuur. 
- Stuur 1/6 vir posgeld, ens., aan: 
ANDREWS SE PYNPLEISTERS, Pos
bus 775, Pretoria. 2617/50/5 

l\IARK AGENTE 
Kamera.de Aandag! As julie mlsklen 

'n ander agent ondersteun bet voordat 
ek begin bet, kan julie mos darem .so 
at en too julie besendlngs deel, of hoe? 
Merk julie besendlngs Belllngan, U.T.H., 
dle Spoorwel! verkles dlt so. Plaaa julie 
bestell!nga vir vrugtebome vroegtydlg 
by Sunrise Nurseries, Poabus • Nuwe
plaas. 19/4/TK 

TE KOOP 
Patatranke.-Eersteklas sesmMnde 

teen 71- per 80 pond sak. Goete be
bandellng gewaarborg.-Q. s. Ter
btanehe, Pos G$o11Dakr&al, Dlat. lllos8el
ba.al. 6/9/8 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 
(EDl\IS.) BEPERK 

Dtrckteure: 
P. w. J. van Heerden. 
P. G. van Heerden. 

Potgteterstraat 258, 
h/V Pretortusstr&&t, 

PRETORIA. 
Tel!ls (Vloer en Muur), Kombuls

opwaebakke (Terrazo en Vlektose 
·staal), Vuurherde, Septlese eenhede vtr 
gesondheld, Pllare, Wasvate, Bouers
en Loodgietersbenodlgdhede, Staalrame, 
Vert, ens. 3/5/T.K. 

MEUBELS 
i\lEUBELS.- Beter meubela teen 

billlker pryse BabawaentUes, atoot-
karretjtes, drlewtele, llnoleuiUII, tapyte, 
ens., ook allyd In voorraad. Geen 
Kntalogu•. Meld waaa-ln u belangstel. 
-VISSER-MEUBELS, Langstraat 179, 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN L01JW, die Beroemde 

Radlo·lngeoleure, Staateweg, PAROW, 
verkoop en berate! Radlo'e en Elektrlese 
Toestelle. Geregtstreerde Elektrlaltelts-
aannemera. Foon 9-8•35 

"(~~~~6(?"(~ 

Was U Ook By Die 
Ossewaens? 

• Het u ook gevoel hoe dit smaak wanneer Afrikaners 
saam verkeer as VOLKSGENOTE in plaas van 
PARTY-GENOTE? 

• Het u ook gesien tot watter hoogtes ODS volk in staat 
is wanneer by die verlammende en verstikkende 
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 het? 

• Wil u graag hierdie toestand Iaat terugkeer en dit 
vir die toekoms bestendig? 

• Dan moet u ywer vir die herstel van die Afrikaner se 
EIE STAATSTELSEL op die grondslae deur ons 
vaders gele. 

• Daannee kan u help deur nog 'n Ieser van DIE O.B. 
te wen. 

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

®~~ ~® 

J I ntekenvorm 
asseblief my naam op as intekenaar 

O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

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

....................... . vir die eerste ........ ,_ ...... .... maande. 

N AAM .............................................................. .. 
(Naam en Adres in Blokletters) 

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

Handtekening. 

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

Voeg asseblief Kommlssle by plattelandse tjeks. 

Brief Aan My Partyvriend : 

MOE.T ONS VLAK VOOR 
DIE. WE.NPAAL HE.NSOP? 

Geagte Vriend, 1 die Brit het republikanisme bin
Jy vra my wat ek dink van ne die Empire aanvaar en die 

dr. Malan se toespraak in Dur- republikein het die Empire as 
ban, of ek nie ook meen dit is eindpunt vir sy republikanisme 
'n groot toespraak wat 'n nu- aanvaar. Die stryd van die 
we tydperk in ons politiek verlede is dus besleg en daar
gaan inlui nie. Ek wil met jou om kan die twee groepe nou 
saamstem dat dit 'n besonder saamsit net soos soldate van 
belangrike toespraak was, en oorlogvoerende magte na die 
die algemene strekking daarvan vrede kan saamsit en sonder 
sal seker deur 'n groot meer- bitterheid gesels oor die slae 
derheid van die volk verwelkom en heldedade van die afgelope 
word. Trouens selfs voormanne stryd. 
van die Verenigde Party het hoe 
lof daarvoor uitgespreek. Die 
volk het behoefte aan eenheid 
en enige gebaar in daardie rig
ting word verwelkom. 

Soos ek dit nou bet, is daar 
drie soorte eenheid - volkseen
heid, nasionale eenheid en par
ty-eenheid. Onder volkseenheid 
het ons totnogtoe verstaan die 
samesnoering van aile Afrika
ners. Hierdie eenheid het 'n 
hoogtepunt in 1941 bereik by die 
stigting van die Eenheidskomi
tee in Bloemfontein, maar is 'n 
paar maande later wreed ver
breek. Hierdie eenheid is nog 
nie herstel nie, en myns in
siens moet daar eers in die eie 
huis begin word om saam te 
snoer. Moontlik het dr. Malan 
so 'n samesnoering ook nog in 
die oog, ek weet nie. Ek sou dit 
egter baie vreemd vind as hy 
die hand uitsteek na die Engels
sprekende terwyl hy die hand 
van republikeinse mede-Afrika
ners bly weier. Maar voordat 
ek my hieroor uitspreek, wil ek 
eers wag om te sien wat sy hou
ding in die nabye toekoms gaan 
wees. 

BEGIN BY TWEEDE STAP 

Maar soos dit is, het dr. Ma
lan nou die eerste stap, naamlik 
volkseenheid oorgeslaan en be
gin met ,.nasionale eenheid." 
Daaronder verstaan hy, blykens 
sy toespraak, onderlinge welwil
lendheid tussen Afrikaans- en 
Engelssprekendes in plaas van 
rassestryd, en samewerking op 
terreine van gemeenskaplike be
lang, met beperking van die par
tystryd tot wesenlike beginsel
verskille. Dr. Malan 11'et trou
ens beklemtoon dat hy nie 'n 
enkele party in gedagte het nie. 
Hy wil verskil van mening en 
groepvorming dienooreenkom
stig erken. Sy toespraak is dus 
oenskynlik nie gerig op onmid
dellike party-eenheid nie - so 
het sy koerante dit trouens ook 
beklemtoon. 

Waar dr. Malan hom nou be
reid verklaar het om die Engels
sprekendes met hul verskil in 
politieke en lewensopvatting die 
hand te reik op terreine van ge
meenskaplike belang, behoort 
dit vir hom soveel makliker te 
wees om die hand van mede
Afrikaners op sulke gemeen
skaplike terreine ook te vat a! 
sou daar verskil oor ideaalstel
ling wees. Ek dink dit is een 
belangrike feit wat afgelei kan 
word uit die Durbanse toe
spraak. 

GEVAARTEKEN 

Daar is net een ding wat my 
hinder en dit is dr. Malan se 
verwysing na die verlede. Van 
die woorde .,laat die dooie ver
lede sy dooies begrawe" lei ek 
af dat die strydwekkende dinge 
van ons geskiedenis vermy moet 
word en dat ons 'n grootmoedige 
en objektiewe houding moet in
neem oor die historiese gebeure 
in ons land, Omdat republika
nisme uitgeloop bet op .,repu
blikeinse" lidmaatskap met die 
Britse Statebond, het die stryd
punte van die geskiedenis nou 
weggeval - so loop dr. Malan 
se standpunt blykbaar. Repu
blikanisme en imperialisme 
het mekaar halfpad ontmoet -

,SABOTEERS" 

As dit die standpunt is van 
dr. Malan, dan vrees ek, dat ek 
'n gevaarlike ommeswaai in ons 
politiek bespeur. Dit is die
selfde rigting wat genl. Botha 
en later genl. Smuts verkondig 
het in hul dae. Laasgenoemdes 
het die afroncling van die stryd 
gesien met die skenking van 
selfregering aan die verower
de Republieke in 1906. Repu
blikeine is toe beskou as sabo
teurs van die vrede tussen 
Boer en !Brit en hewig beveg. 
Ek hoop nie dat ons 'n herha
ling hiervan gaan kry nie -
dat mense wat nog 'n paar 
jaar gelede hulself republikeine 

Aansporing In 
Nywerheid Sal 

Bespreek Word 
'n Konferensie van vakbond

amptenare sal binnekort gehou 
word om die moontlikheid van 
aansporingslone te bespreek, 
het die Sekretaris van Arbeid, 
mnr. A. D. Lee, verlede week 
op die jaarvergadering van die 
Gefedereerde Kamers van 
Koophandel aangekondig. Dit 
sal opgevolg word deur 'n ge
samentliko konferensie tussen 
werkgewers en werknemers om 
die raadsaamheid van die in
voering van so 'n stelsel te be
spreek. 

'n Afgevaardigde het gese dat 
die produksie in sy fa.briek met 
<18 persent verhoog 'is sedert 
aansporingslone ingevoer is, en 
sowel werkers as werkgewer 
trek voordeel daaruit. 

Was Te 
Kry £1 

Fluks
Boete 

'n Melkafleweraar is verlede 
week in Londeu met 'n £1 deur 
sy vakbond beboet omdat hy sy 
melkrondte 'n halfuur te vinnig 
voltooi het. Die bestuur was 
so boos oor sy ywer dat die 
boete aanvanklik op £5 gestel 
is, maar dit is verm'incler na 
£1. 'n Ander werker is beboet 
omdat by 'n bietjie te vroeg sy 
melk begin aflewer het. 

Die geval herinner aan wat 
'n paar jaar gelede in Durban 
gebeur bet toe 'n bou-aa.nnemer 
deur die hot beboet is omdat 
hy aansporingslone betaal het 
met die gevolg dat by sy huise 
binne twee-derde •Van die be
oogde tydperk voltoo'i het. 

Rubberpad Word 
Getoets 

Toetse met 'n rubberpad word 
tans in Amerika uitgevoer oor 
'n stuk pad van 5! my! lank. 
Dit vorm dee! van 'n woelige 
openbare pad en is behandel 
met teer, klip en vloeibaarge
maakte rubber. Die rubber ver
hoed dat water na die onderste 
lae deursyfer, en verhoog die 
duursaamheid en veerkragtig
heid van die padoppervlakte. 

genoem het, volhardende repu
blikeine gaan vervolg omdat 
bulle die vrede ,.saboteer" nie. 
En ek hoop ook nie dat dit die 
rede is waarom die eerste stap 
van volkseenheid oorgeslaan is 
nie. 

Maar soos ek reeds ges~ het, 
ek wil eers wag en kyk voor
dat ek my mening finaal uit
spreek. 

WAAROM HENSOP? 

Maar dit wil ek daaraan toe
voeg: As dit die bedoeling is 
dat ons nou ,.nasionale een
heid" moet kry met prysgewing 
van ons historiese republikein
se strewe van afskeiding van 
die Britse Ryk, dan verongeluk 
dr. Malan sy eie logika. Hy het 
naamlik tereg in sy toespraak 
beklemtoon dat die nasionale 
rigting nog steeds op elke stap 
weerstaan is deur die ander 
groep, maar dat bulle uiteinde
lik clie dinge aanvaar het wat 
deur die nasionale rigting be
reik is. Dit is ook wat mnr. 
Havenga vroeer vanjaar in die 
parlement ges~ het. Nou, as dit 
so is - en dit is so - waarom 
moet die nasionale rigting dan 
hensop net voordat die laaste 
groot mylpaal bereik is? Waar
om moet ons ons republikeinse 
strewe afle terwille van ,,na
sionale eenheid" wetende dat 
ook bereiking van hierdie 
ideaal deur die Engelsspreken
des aanvaar sal word in hul 
proses van nasionale ontwa
king? 

Die pad van die verlede wys 
mos vir ons dat dit betaal om 
aan te gaan, en dat die ander 
op ons voetspore volg! 

Die republikeinse stryd het 
nie in 1902 geeindig soos die 
Chamberlains gemeen het nie; 
ook nie in 1906 soos die Botha's 
verkondig het nie, en nog min
der in 1949 omdat Indie Sy Ma
jesteit se republiek geword het. 
Dit sal ook nie in 1950 eindig 
net omdat daar 'n Stalin in 
die Kremlin sit nie. Dit sal 
eers eindig wanneer die offers, 
veral van 1899-1902, nie meer 
tevergeefs sal wees nie en die 
dinge ten volle herstel is wat 
in 1902 van ons weggevat is. 

Intussen is elke republikein 
bereid om saam te werk met 
enige persoon in Suid-Afrika 
wat skouer aan die wiel wil sit 
om gemeenskaplike gevare en 
bedreiginge die hoof te bied. Ek 
persoonlik is bereid om langs 
'n Engelse jingo aan die front 
te gaan staan teen die Kommu
nisme, maar as ons daar klaar 
is, stry ek my republikeinse 
stryd verder. 

Die naam van ons brlefskry
wer in vcll'le.de week se uit
gawe is per abuls weggelaat. 
Dit is mnr. A. L. de Jongh, 
Robertson. 

Besoek ona Tak In die Wandel
ga;)g, Groote Kerkgebou. vir Radios, 
Elektrleso Toestelle en 1\lenbels. Skryf 
aao ons Posbestelllngaatdellog, PbU 
Morkel, Posbus 2721, Ka.apetad." 
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Agter Die Siegfriedlinie (Slot) 

Hedin 
fn 

Oor Rusland 
Europa 

Ten slottc wil ek byvoeg wat 
Hedin oor Rusland se. Hier 
praat hy met die gcsag van 'n 
dcskundige oor die Asiatiese 
hartland waar Rusland vandag 
oorheers. Daarbenewens skryf 
hy ook as bekommerde Vaste
lander wat die aandlandse be
skawing op sy uitvaart sien, 
prooi van die Beer van die 
Kremlin. 

ONDERSTEUNER VAN DIE 
BIS;\IARCK-BELEID 

Hedin is, soos reeds voorheen 
gese, 'n ondcrsteuner van die 
Bismarck-beleid van vrede met 
Rusland. D.w.s. as dit enig
sins moontlik is. Hy sien ook 
klaar en onomstootlik die be
wyse dat Hitler, soos Napoleon 
voor hom, homself te pletter 
geloop het op die meedoi'nlose 
linies van ys en honger wat 
ewiglik die bondgenoot van die 
Rus skyn te wees. Sy uitgangs
punt is dus nie die begeerte 
om met Rusland te twis nie. 
Nie aileen sy vrees vir die Rus
siese >\'inter nie maar ook sy 
werklike agting vir die Ru!!
siese volkseie en sy llefde vir 
die land weerhou hom van 'n 
onsinnige drang tot twis met 
die magtige Oostcrsc buurman. 

WAARDERING VIR 
RUSSIESE HULl> 

die Rus byna meer in die wei- aandlandsc bcskawing soos dit 
slae van Hedin se tog as van deur die ceuc opgebou is, ge
sy eie militcrc kampanje gcln- wy. Rusland het geword 'n 
tercssecrd gcraak hct. Hy het reusagtige baltermat van onrus 
bedui hocdat hy, die generaal, en gcwclddadigheid. Hedin, 
'n geskiedkundige diens aan produk van ecn van die mees 
die wctenskap sal bewys as hy beskaafdc volltcrc van die \Ves
Hedin die nodigc hulp sou gee tc, vocl dit nan as die gelaaide 
om ecueoue raaisels op te los: rewolwer na die hart van aile 
daar was bv. die geheime van Vastclandse bcskawlngs en 

rDeur ). de Vosl 
die ,vcrskuiwcnde meer', ook 
di!S van die sogenaamde \Veg 
van die Sy, die oudste - mecr 
as tweeduiscnd somers! - en 
die langste karavaanroete wat 
die gesltiedcnis geken het. Die 
hulp wat hy crvaar het, so se 
Hedin, was van die gulste en 
daarvoor sal by tot sy ster
wensuur dankbaar bly. 

UEFDE VIR RUSSIESE 
.XATUURSKOON EN VOLKS

EIE 

ltulture gcmik. 

AA..V W.f;RELDRYKE WORD 
PERKE GESTEL 

Nietcmin bcskou ons skry
wer tog ook die hele prentjie 
teen die agtergrond .. van sy 
wyc kennis van die gcskiedenis 
en aardrykskunde met •'n seke
rc filosofiesc bcrusting. 

Dnnr is 'n natuurwet wat 
bepanl dut borne nie die mate
Jose boogtes sal ingroei nie. 
Dnar is 'n geskiedkundige 
wet wat die groot wereld
ryke vnn onbeperkte omvang 
juis in oorgrootbeid hul einde 
sal vind. 
In antieke tye het die Mon

goolsc Ryk van Genghls Khan 
vanwce sy ontsaglike omvang 
incengcstort. As die Sowjet
hcersers van die huidige tyd 
nie die les kan leer nie sal hul 
hulsclf op dieselfde rots te plct
ter loop. ..Dan", se Hedin, ,sal 
'n ou vriend van Rusland weer 
terugverlang na die silwerklok

OPLOSSING VIR RASSESTRYD 
In sy Durbanse toespraak het dr. 1\lalan die ,:olgende 

waarheid oor die rassestryd wat deur die partypolitiek aan 
die brand gehou word, onderstreep: 

,,In die politieke geskiede
nis van ons land yet <lit byna 
trndisioneel geword dut cen 
party die ander van rassehaat 
beskuldig, en dat dit gebruil< 
word, as bulle kan, as een 
van hul dodelikste wape-ns in 
die partypolitieke !'>tryd." 
In sy manifes van 28 Junie 

jl., hoc die Grootraad van die 
Ossewabrandwag verklaar: 

,Daarteenoor het die voort
setting van die historicse stryd 
tusscn Afrikaner en Engelsman 
in die modcrnc po.rtypolitiek 
hoofsaaltlik drie vcrydclcnde 
gevolgc: 

(1) DIE STRYD IS VER
EWIG: Oorspronklik het die 
stryd die Yer<lN•l!lhcid laat ont
staan, teenswoor<lig laat die 
gedwonge verdeeldheid tussen 
regerendt- {)arty en opposisie
party die ~tryd voortbestaan. 

(2) DIE STRYD HET BE
TEKE~"LOOS GEWORD: Geen 
be<;!issende oorwinning kan ooit 
behanl word nit-, want oorwin
naars wissrl mekaar af soos 
<lie omlrrsl<eie partye of rege
ring of opposi~o>ie is. 

(S) DIE STRYD HET TOT 
REGERINGSONl\IAG GELEI: 
Hoewt•l Suid-Afrika se beson
dt~re probleme juis 'n 'Sterk re
g('ring vt'reis, is Suid-Afrika se 
kronirse probleem · swnk rege
ring en sterk opposisie. • . 

.,Die Engrlse oorwinnings 
van J9S9 en 19!3 bet doodgeloop 
in die Afrikaneroon\inning van 

1948. 1\laar moet hierdie oar
winning ook doodloop in 'n vol
gende of daaropvoJgende ne<ler
lnag? 

Die O.B. se nee. Die stryd 
moet beslis word en wel ten 
gunste van vrybeid en <lie be
slissing moet vasgele word in 
die partylose Republiek van 
Suid-Afrika.'' 

Dit is duidelik d.'lt nie be
roepe nie dog alleen 'n gron
dige herskepping ,·an ons poli
tieke stel<;el die verydelt'nde 
stryd tussen Afrilmner en 
Engelsman kan laat verdwyn. 

Somertahherds 

In Hul 

Helderc 

Patrone 

BY 

DIE MODEWINKEL 

Parow 

Hedin gaan uit sy pad om 
dank tecnoor die Sowjct-regime 
vir hulp in Sentraal-AsiO aan 
hom bewys uit te spreek. 
Reeds die Rusland van die 
Tsare het hom groot hulp ge
gee vir die uitvoering van sy 
reisplannc: onder andere 'n 
vrypas op aile Russiese spoor
wee en 'n voltydse -..vag van 
vier Kosakke wat hom vir drie 
jaar lank begelei het. Dit was 
in 1899. 

Maar nog mcer: Rusland self 
en sy mense bekoor hom. Dis 
die eerste land buite sy cie 
vaderland deur hom bcsock, die 
sprokicsland van sy vroci.i jeug. 
Die vcrre horisonnc, die on
meetlike vlaktes, die welluiden
dc klokke van die troika met 
die hoefslag van drawwcnde 
pote lok hom nog steeds. Die 
woude donkcr, rcusagtig en 
stil, die ltruine van die snccu
bedekte Pamir- en Altalgcberg
tes, die gcmoedclikc, gasvry
heid van die landclikc Rus, die 
Kosakke onafskeibaar aan hul 
perde verbondc, die koepels van 
tallose kerke, die· mincraalryke 
bodem, die mengsel en teenstel
ling van armocdc en sluimc
rende natuurrykdommc, die 
hele magtige stuk aarde gelce 
tusscn die groot oseane van die 
aardbol, dit allcs skilder nog 
steeds vir Hedin 'n prentjic 
van sltoonheid en van oorwcl
digcnde grootshcid. 

ke van 'n Ivan Velikji en nal ---------------------------
dic gemoedelike vollt wat sy 

In 1923, so dec! hy verder 
mee, was hy in Moskou met die 
grootste hoflikheid deur die 
kommissaris vir buitelandse 
sake, Tjitjcrin, ontvang hoewel 
die Swcedse regcring indertyd 
nog nic die Sowjet-bewind er
ken het nic. 

\Veer in 1934 was Hedin met 
'n groot karavaan motorvoer
tuie en. met slegs 'n paspoort 
van Tsjiang-kai-sjek in die 
hartjie van Sinkiang, die Sen
traal-Asiatiese provinsie wat op 
daardie tydstip teen .die Rus
sicse opperheerskappy in op
stand geraak het. Ten spyte 
van die tocstand van burgcr
oorlog en die militere bcwe
gings wat uitgevoer moes 
word, is hom weer volle vry
heid van beweging toegesO. 

Hy vertel dat hy indcrdaad 
die Russiese gcneraal soveel 
belangstelling vir die weten
skaplike doelstellings van sy 
ckspedisie ingeboesem hct dat 

Daarby het Rusland 'n skry
wer soos Dostojefski, 'n kom
ponis soos Tsjailwwski, 'n sltil
der soos Repin gcbaar. By sy 
bcsoek aan Moskou in 1923 het 
Hedin gclccntheid gehad om 
Russiese natuurwctenskaplike 
wcrk tc bewonder. 

DIE TIRA. ''1\o""IE V A..V DIE 
KRE:\ILTh" 

Tans word 'n 200,000,000 men
sc bestaandc uit letterlik hon
derdc volkckundige groepe deur 
die ysere dissipline van die 
grootbasc van die hamer en 
sckcl saamgesmee en aange
dryf. AI die ryke gawes wat 
die natuur aan mens en aarde 
grgee het, word slegs aan ecn 
doc!, die sabotasie van die 

Wanneer Towenaars 
Saam Eet 

Tweehonderd ,towenaars" van oral uit die wereld het 
die afgelope week 'n konferensie in Barcelona gehou waar 
hulle mekaar op allerlei kunsies getrakteer het. Een nn 
die beste stukkies ,towery" was die waarin 'n man 'n .303-
koeel met ·sy tande uit 'n geweer vang. Die koeiH word 
vooraf met 'n mes gemerl< deur 'n toeskouer en die geweer 
geinspekteer, waarna, dit afgevuur word. 'n Sekonde later 
staan die ,towenaar" met die warm en gemerkte koei.'l tus
sen sy tande. 

Groot pret hct die formele l Sigarette wat aangebied is, 
eetmaal vergescl. Onderwyl het in die•niet verdwyn voordat 
die Franse afge,·aardigde die bulle die mond bereik het, tcr
gaste toegcspreek hct, het 'n wyl sakdoekc al\nhoudcnd uit 
kollega vooroor gclcun en twce ' die sakke vcrdwyn en weer on
lcwendige konyne uit sy onder- ' gesiens daarheen teruggekecr 
baadjicsak getrck. Solank die : het. 
Spaanse afgevaardigdc gepraat Een afgevaardigdc het 'n leu 
hct, het sy das cen stryk deur bottel omgekccr om tc wys dat 
bly vcrander, sodat toe hy sy daar niks in is nle. 'n Oomblik 
kort toespraak afsluit, by reeds later het hy gla!! na glas brui
die sesdc das om sy nek ge- sende sjampanjc daarult ge-
had het. 1 skink. 

wortcls diep in die swart aardc 
en in die raaiselagtigc sUites 
en aangrypende eensaamhcid 
van die steppes geskict hct." 

HEDIN SE VREES 

Teen hierdie agtergrond van 
wye kennis en ecrlike waarde
ring van alles wat Russlcs is, 
is die oorstelpendc gevoel van 
magtelose vrccs en frustrasie 
wat hom van Hedin mccster 
maak wanneer hy na die Euro
pa van vandag kyk des tc in
drukwckkender. Hy sluit sy 
merkwaardige bock af met vol
ledige aanhaling van 'n brief 
deur Hitler aan hom persoonlik 
gerig na aanleiding van 'n ge
skenlt-ekscmplaar van die skry
wcr sc indertyd verskync bock 
oor die rol van Amcrika in die 
Tweedc Wcrcldoorlog. Hierin 
het Hedin tot die slotsom ge
raak dat Roosevelt die beslis
sende faktor was en in die fi
nale instansic tot die oorlog 
aanleiding gcgee hct. 

,Hicrdie oorlog"', het by ge
skryf, ,.sal in die geskiedcnis 
as die Oorlog van President 
Roosevelt bckendstaan." 

Hitler het hom in sy bedan
kingsbricf o.a. as volg uitgelaat: 

,Ongetwyfeld is die Ame
riltannsc President Roosevelt 
uitsluitlilt die skuldigc aan 
die oorlog, soos u tereg aan 
die cinde van u boelt gesltryf 
hct. Nictemin het hy en sy 
helpers onwillckeurig terwyl 
hullc oorlog aangehits het be
paald die Vasteland, baker
mat van die skoonstc mens
like kultuur, ter elfdcr ure 
gewek om met oop oe die ge
vaar wat slegs enkele jare 
later waarskynlik onkccrbaar 
sou gewees bet af te weer. 
Ek t\\-·yfel vir geen oomblik 
daaraan dat ons met ons 
bondgenote hierdic kolos sal 
hamer totdat hy uiteindclik 
incenstort nie." 
Dog die noodlot het dit nie 

bestem nie. Die ongeluksalig
ste van aile oorloe hct tot sy 
tragiese en katastrofiesc einde 
voortgewoed. Vandng is Svcn 
Hedin die ontroerde gctuic van 
die onheile wat hy gevrccs het 
en meer beltOmmerd as ooit 
oor die toekoms van 'n bcska
wing waartoe hy en ons alma! 
behoort en wat hysclf met on
derskeiding gcdien en verryk 
bet. 

&RILLE 
BriDe a ooprt. ee voonkrtf 'fir brtlle na ona. 

GOEIE WEBK TEEN BD,I,IKE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
BMoek oa of akryf om Beeollderbede. 

NA DIE LAERTREK 
(Vul hierdie vorm in as u na die Uniale Laertrek wil gaan 

en nog nie kennis gegee het nie) 

Die Stafhoof, 
Posbus 1411, 

KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 
Ek/ Ons, die ondergetekende(s) gee hiermee kennis dat 

e:k/ ons die laertrek van die Ossewabrandwag op Bloemfon
tein sal bywoon. 

Ek/ Ons sal arriveer op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 
vertrek weer op ........................................................ . 

NAME. ADRESSE 

Ek/ Ons sal self vir my Ions losies sorg; 
of 

Ek/ Ons wil in die Tentelaer tuisgaan; 
of 

U moet losies bespreek vir my/ ons. 
(N.S. Skrap wat nie van toepassing is nie.) 

Datum:........................ Handtekeniug: ....................... . 

Hierdie vorm moet voor en nie later nie as 18 Oktober 
aan bovermelde adres gestuur word. 

As omstandighede vereis dat u die vorm na 18 Oktober 
moet aanstuur, pos dit dan nan: Mnr. S. Kamffer, Posbus 
668, Bloemfontein. 

Op ontvangs van hierdie kennisgewingvorm sal, na 18 
Oktober, 'n toegangskaart met besonderhede oor losies aan 
u gepos word. 



BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 4 OKTOBER 1950 

Britse 
Wen 

Volksbeweging 
Vinnig Veld 

Aan d ie Nuusfront 

Stroom Uit Unie Steeds 
Sterker Na Rhodesie 

Die volksbeweging van sir Oswald 1\-losley is vinnig besig om die aan
dag van die Britse volk te trek, en dit is ook nie vreemd nie, want terwyl 
die politieke partye niks anders as kanonne en atoomhomme het om 
aan te bie·d in die stryd wat nie oor landsgrense gaan nie maar oor die 
geestelike verowering van volke, is dit die anti-kommunistiese volkshe
weging wat die enigste politieke wapen teen die rooi imperialisme hied; en 
terwyl die Britse politieke partye geen ander reputasie as hul bondgenootskap 
met ,premier" Stalin in die afgelope agt, nege jaar het om na te verwys 
nie, het die volksbeweging die getuienis dat sy lede in tronke gesmyt was 
weens hul verset teen die dwase oorlog wat uitgeloop het op die kroning 
van Josef Stalin as potensiele keiser oor die ontsaglike landmassa wat 
strek van Wladiwostok aan die Japanse See tot by Calais aan die Engelse 
Kanaal . 

Van <lie immigrante wat 
Suid-Rhodesiii binne die eerste 
helfte van die jaar binnege
kom bet, was byna. twee-derdes 
afkomstig uit die Unie, volgens 
die jongste amptelike syfers. 

Van die totaal van 9,296 
nuwelinge was 5,835 afkoms.tig 
uit <lie Unie en 2,650 uit Brit
tanje. 

'n Vergelyking met verlede 
jaar se syfers toon dat daar 
'n baie sterk toename van im
migrasie uit die Un'ie was, ter
wyl immigrasie uit Brittanje 
gedaal .bet. Die syfers vir die 
hele jaar in 1949 was onder
skeidel ik 7,054 en 5,856 u it die 
Un'ie en Brittanje. 

Die amptelike orgaan van die 
beweging, Union, berig van die 
een geslaagde vergadering na 
die ander wat tot diep in die 
Kommunistiese neste in Londen 
en ander groot stede gehou word. 
,Dwarsdeur die land word ver
gaderings van Union Movement 
deur groter en groter gehore 
bygewoon wat so sterk aange
trek word deur die kragtige Iei
ding teen die Kommunistiese 
bedreiging in ons midde dat 
geen opposisie-elemente dit waag 
om tussenwerpsels te maak nie," 
berig die blad. Hierdie laasge
noemde feit is van besondere be
tekenis as in gedagte gehou 
word dat die beweging 'n jaar 
of wat gelede nouliks kon waag 
om sonder polisiebewaking 'n 
openbare byeenkoms te hou. Die 
sprekers is eenvoudig te lyf ge
gaan. 

Die blad verklaar voorts dat 
die sprekers oral beklemtoon dat 
die afgelope oorlog 'n verskrik
like flater was, aangesien dit 
die wal teen die weswaartsbe
wegende Bolsjewisme vernietig 
het, en dat dit noodsaaklik is 
om die oorlog te vergeet en 
saam met die voormalige vyand 
'n Europese eenheidsfront teen 
verdere Russiese aggressie te 
skep. · 

01\IMESW AAI 

In 'n uitgawe van vcertien dae 
later berig die blad dat vergade
rings oor die naweek in Londer 
,.'n verbasende ommeswaai ten 
gunste van Union Movement 
geopenbaar het, wat vandag die 
doeltreffendste Ieiding gee teen 
die Kommunisme". Groot ge
hore het die sprekers toegejuig 
en hul instemming betuig met 
die standpunte wat gestel word. 
,Vera! in die ooglopend was die 
algehele afwesigheid van daar
die vreemde clemente wat altyd 
gepoog het om die sprekers in 
die rede te val en die vergade
rings op te breck. Geen vyan
dige vrae is gestel nie en geen 
Kommuniste het dit gewaag om 
hul teenwoordigheid te verraai 

(Vervolg van Bid. 1 kol. 5) 

s inde Suid-Mr'ika moet k ies. 
Maar ons as O.B. het gekies. 
Ons moet nou ONS taak aan
vaar en volbring. Ons kan. 
Daarom die wekroep: Kom na 
die Bloemfonteinse laertrek! 
Daar wag die taak. Die Groter 
Afrikanerdom roep ons. Nasio
nale Suid-Afrika het nie die 
stryd gewen omdat hy 'n mcer
derheid in d ie parlement verkry 
hot nie. Hy is maar besig om 
enigsins geregimenteer - in 
slagorder opgestel te word. Die 
Ossewabrandwag moet sy by
drae !ewer, sy regimente in
werp. D it is nie bloot 'n par
lemeutere of partystryd nie. 
D it is 'n volkstryd meer buite 
as binne die parlement. Voor 
le die doelwit: die Volksrepu
bliek gegrond op Mrikaans.e 
chr istelike nasionale g rondslag. 

nie, wetende wat die gevoelens 
van die skare is. In plaas daar
van het patriotiese clemente die 
sprekers gelukgewens en groot 
kollektes is ingesamel." Ook die 
blad se verkopings het aansien
lik gestyg en styg nog steeds. 

SPREKER 'N TENK WERD 

,Terwyl die ,ou manne' in die 
pa rlement praat van bul tenks 
en hul vliegtuie en hul weifelen 
de hoop op die Amerikaanse 
atoombom vestig in d ie veron
derstelling dat dit die ou soor t 

oorlog van gewapende magte te 
velde is, is Union Movement en 
die Derde 1\lag in Europa reeds 
besig om die stryd om idees 
te voer teen die verra<lerlike 
Kommunistiese magte, in die 
wete dat die stryd slegs tuis uit
geveg kan word deur verowe
ring van die denke van die 
volk.'' 

,Een moedige spreker wat die 
Kommunistiese sterktepunt in 
Londen binnedring, is net soveel 
wer<l as 'n tenk of •n spuitvlieg
tuig", verklaar die blad. 

* * * 
Joseph 1\filne, 'n vier-en-vyf-

tigjarige maatskappy-direkteur, 
is verlede week in sy Johan
nesburgse kantoor deur speur
ders in hegtenis geneem op 
aanklag van vervalsing in ver
band met die opspraakwekken
de ,Erfdeel-vonds" vroeg ver
lede ' jaar. Nadat goudaandele 
as gevolg van die ongelooflike 
ryk ertsmonster die hoogtes in
gevlie het, is aangekondig dat 
die monster ,gesout" was. Vol-

Stalin Het 
Met 

Baie Gewen 
Korea 

Drie maande nadat die Kommuniste die grens van Suid-Korea hinne
geval het, en nadat odaar op een tydstip se1fs gevrees is vir 'n ,Duinker
ke" deur die Amer ikaanse magte wat die spit in die stryd in naam van die 
V.V.O. moes afhyt, is die oorwinning vir die V.V.O.-magte behaal met die 
bereiking :van die 38ste hreedtegraad wat as grens aangewys is na die tweede 
wereldoorlog. 

Van uit 'n militere oogpunt 
beskou was die stryd vir. Sta
lin - want dit is maar hy wat 
agter die inval gesit het 

'n kolossale rnislukking 
en dalk nog 'n ramp. Die 
Kommuniste van Korea sal 
voel dat hulle in die steek ge
laat is en dit sal ander voor
nemende invallers elders in die 
rooi wereld tweemaal laat dink 
;oordat hulle die Koreaanse 
:oorbeeld volg. Die belangrik
ste terugslag vir Moskou is eg
:er dat die Koreaanse oorlog
;ie die Westerse volke op ge
welddadige wyse uit hul slaap 
5ewek het. Daar is plotseling 
!:>esef, vera! in Amerika dat 
jaar 'n groot agterstand op mi
litere gebied in die Weste is. 
Die Russiese wapens in Korea 
het oortreflik vergelyk met die 
van die Amerikaners, en dit was 
hoofsaaklik te danke aan die 
oorheersing van die lug en see 
Jat die V.V.O.-magte die kanse 
so plotseling kon omkeer - 'n 
:>orheersing wat slegs moontlik 
was omdat Ruslan<l n ie sy wa
pens op hierdie gebied in d ie 
stryd gewerp het nie. 

D ALK KEERPuNT 

Hierdie agterstand het 'n 
koorsagtige bewapening aan die 
gang gesit, en Stalin mag uit
eindelik bevind dat die Kore
aanse spulletjie ·die keerpunt 
was in sy bewapeningsvoor
sprong wat hy sedert 1945 ge
had het nadat die res van die 
wereld gedemobiliseer en ont
wapen het. 

VERGI SSING'? 

van 'n aanval op Formosa. Die groter besieling ter wyl d ie na 
inval in Formosa sou 'n paar gevolge van oorlog die vrug
weke na die inval in Korea baarste bodem vir d ie Kommu
plaasgevind het en daarna sou nistiese saad b ie<l. 
Hong-Kong aan die beurt ge- Kommunisme is 'n geloof en 
kom het, en sou die strategiese dit kan slegs met geestelike 
gordel in die §tille Oseaan 'n wapens suksesvol bekamp word. 
paar duisend my! teruggeslinger Kommunisme is •n reaksie teen 
gewees het. Die feit dat intel- die liberalistiese ekonomiese en 
ligensie-inligting gedui het 0 P staatkundige stelsels en as so
voorbereiding vir 'n aanval op danig kan dit aileen bestry 
Formosa deur die Rooi Sjinese word deur 'n grondige hervor
in die loop van Julie, ondersteun ming van die bestaande stel
hierdie opvatting. sels sodat die bronne van on-

Die vinnige optrede van rus en misnoee toegestop kan 
Amerika, waarvoor pres. Tru- wor<L Die stryd is 'n ideologic
man persoonlik die verantwoor- se en daarom hied slegs die r ig
delikheid geneem het, het hier- ting van die volkstaat 'n teen
die plan blykbaar in die war middel naas die noodsaaklik
gestuur. Rusland het terugge- hei<l om die samelewing op 'n 
deins omdat Stalin blykbaar ware Christelike grondslag te 
meen dat 'n oorlog nog nie hon- organiseer. 
derd persent in sy guns is nie. 

BAlE GEWEN 

Stalin bet egter nie alles ver
loor nie. Hy bet geweldige pro
pagandawaarde behaal uit die 
Koreaanse oorlog, veral in 
Asie, waar selfs die sogenaam
de ,anti-kommunistiese" Indie, 
ongeduldig begin word bet oor 
die Westerse ,inmenging" in 
Asie. Die oorwinning in Korea 
mag dus uiteindelik blyk net 
'n skynoorwinning te wees, en 
Stalin se planne wat vir Junie 
en Julie opgestel was, mag 'n 
bietjie later Jangs 'n ander weg 
en met minder geweld uitgevoer 
word. Indie, wat byvoorbeeld 
vroeer nog ernstige bedcnkinge 
teen 'n inval deur Sjina in 
Tibet gehad het, het sedcrt dien 
te kenne gegce dat hy so 'n in
val sal duld en desondanks 'n 
verdrag met Rooi Sjina sal aan
gaan. 

GEESTELIKE STRYD 

Ougeveer 112,000 boere in die 
Unie spandeer jaarliks £6 mil
jocn aan kynsmis, wat neerkom 
op naastenby £1 per morg be
boude grond, het mnr. H. F . 
Koch, voorsitter van die S.A. 
Chemieso Instituut in 'n toe
spraak verklaar. 

gens die openbare aanklaer is 
'n bedrag van £1,000,000 by die 
saak betrokke. 

Milne was die afgelope tyd 
op borgtog uit nadat hy vroeer 
vanjaar goappetleer het teen 'n 
vonnis van tien jaar dwangar
beid en 'n boete van £88,810 in 
verband met aanklagte van be
drog. Hy was beskou as 'n 
miljoener. 

* * • 
· Dit is vir Brittanje onmoont

lik om aan handel te dink son
<ler d'ie Britse Statebond, bet 
Harold 'Wilson, Britse minister 
van handel, verlede week op 
die wereld-han<lelskonferensie 
in Londen gese. Hy bet ver
klaar dat die ouderlinge ekono
miese afhanklikheid van State
bondslande 'n historiese feit is 
wat sy natuurlike weergawe 
vind in die Ryksvoorkeur-stel
sel. 

• • * 
Die Amerikaanse strydmagte 

in Korea het in die drie maan
de van die oorlog 17,222 onge
vallo gely, volgens 'n bekend
making van die departement 
van verdediging. Hiervan was 
2,441 gesneuwel, 11,050 gewond 
en 3,959 vermis. 

* * * 
D r'ie studente van die na.tu

rellekollege Fort Hare, is ver
Jede week uitgesit omdat hulle 
studente wat geweieor het om 
aan 'n boikot van 'n funksie 
ter ere van die goewerneur
generaal dee! te neem, vervolg 
het. Die boikot was bedoel as 
'n protes teen die regering se 
apartheidsbe!Ciid en is deur 'n 
groot aantal studente nagekom. 

* * * 
30,000 Burgerlikes is gedood 

in die gevegte om Seoel, die 
hoofstad van Suid-Korea, vol
gens 'n skatting van Ameri
kaanse kant. Daar benewens 
word gemeen dat no,g 'n 20,000 
deur die Kommuniste doodge
maak is om politieke redes. 

MNR. PIROW 
OP LAERTREK 

Op versoek van die Uit
voerende Raad van die 
Ossewabrandwag het dr. 
J. F. J . van Rensburg 'n 
persoonlike uitnodiging 
gerig aan mnr. Oswald 
Pirow, Ieier van die Nuwe 
Orde, om die aanstaande 
Uniale Laertrek van die 
O.B. toe te spreek oor: 
Wereldtoestande. Mnr. 
Pirow het ingewillig en 
hy sal op 7 of 8 November 
in die stadsaal op Bloem
fontein optree. 

f,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla Drukkery, Stellenbosch, vir 
die elenaars en ultgewers: VOORSLAG 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Poabus 1411, Kerkpleln, Kaap
stad. 

Kan met 

aanspraak 

dat sy 

trots 

maak 

kliente 

onder die bes 

geklede klasse tel. 

Kom een en alma!, want: 
, Ek sal my mede-Mrikaner 
help en besk erm . .. hom nooit 
in die stryd verlaat of aan die 
vyand of vreemdeling uitlewer 
nie. , , , 11 Dit is ons eed. 

Die mening bestaan dat Sta
lin hom vergis het in Korea. 
Hy sou onder d ie indruk ge
wees het dat die Amerikaners 
nie sou inmeng nie - daar was 
vroeer in die jaar inderdaad so 
'n besluit in Amerika, net soos 
hulle ook te kenne gcgee het 
die Sjinese Nasionaliste aan hul 
lot oorgelaat sou word in geval 

As Korea vir <lie Weste enige 
Ies inhou, dan is dit dat wapen
geweld u ie genoegsaam is om 
d ie Kommunisme te stuit nie. 
Uit wapengeweld put die Kom
munistiese vyfdekolonnes n et 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 
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