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OUDKOMMUNIS WIL 
OOK HELDE HULDIG: 
INDIER OF NATUREL 

Hoe gevaarlik die benaming ,Heldedag" was - wat ten 
spyte van herhaalde beswaar deur die F.A.K. deur 'n deel 
van die Afrikaanse pers al die jare gehandhaaf is ·totdat dit 
hierdie keer vervang is deur ,Krugerdag" ooreenkomstig 
die aanbeveling van die kommissie insake 'n vakansieregis
ter - blyk uit die volgende aanhaling uit 'n rubriek deur 
rnnr. Sam Kahn in die Guardian van 12 Oktober : 

Na die Laertrek! 

OM NET TOT HALFPAD TE . . 
VEG BETEKEN OM STRYD TE 

Sek e t:e gevare .-n noodsaaklikhede wat v E R LO o R 
et•nstige oorweging verdien word deur prof. H. M. 
van der Westhuysen , Gebiedsle ie r van .1.\ oord-
Transvaal, genoem in ' n dringende oproep aan 
0 .8 .-lede om die Uniule laertrek op 7 en 8 November in Bloemfontein by 
te woon . , Ons is l1ewus van m oeilikhede in sommige areas wat in die weg 
staan , mum· vertrou dut elke af d e ling tog regstreek s op die Jaerll·ek ver
teen woordig sal wees. lndien dit ons e rns is, is daar aileen een weg oop 
wat absolu.ut eerhaar is : m y volk is altyd meer as ek ; in tye van stryd 
weeg die verpligting swaarder op m y omdat m y hulp soveel nodiger is," 
skryf die Gebiedsgen eraal, en verklaar verder: 

Laat on'! onthou dat by wat d ie vraag te an twoord nie. En 
slegs ge\'eg bet t~t balfpad tog as dit nie sy doel bereik het 
nog die hele stryd verloor, ten- nie, is dit Jogies, is dit eerbaar 1 e 
sy by sy lcwe n eergele b et. Die en is dit moontlik en ook nood
wegspring na 'n mikpunt is be- saaklik om voort tc stry vir sy 
langrik, maar die bereiking van groot ideaal: 
daardie docl is veel belangriker. e Die samesnoering van a1Ie 
Is die doel Yan die Ossewa- 1 kragte wat byeen hoort in 
brandwag Yan 1938 reeds Yer- hie~ie land sonder diskri-
wesenlik 'l Niemand sal so hui- minasie, minagting of ver-
gelagtig wees om , ja" op hier- 1 ontagsaming van mekaar, I e 

gerig teen volkskadelike 
dinge; 
die vrymaking van die volk 
van Suid-Afrika, los van 
bnnde of selfs die skyn van 
bande wanrmee enige bui
telandse veroweraar hom 
eenmaal teen sy keuse en 
met brute geweld in vasge
wikkel het; 

,Die regering se geprokla- , · 

die bevordering van 'n 
menswaardige bestaan vir 
clke lid van ons volk en 

meerde Heldedag het 'n lieflike 
sonnige Dinsdag in Kaapstad 
uitgedraai, baie welkom na ver
lede week se storm. Die Na
sionale pers het Heldedag ~
vier met verwysings na Afri
kaner-historiese figure soos 
Paul Kruger, president Steyn. 
Piet Retief ens. 

, Ek n ooi my lesers u it om 
aan my te skryf en bul Suicl 
Atrikaanse helde, blank, Kleur
ling, IndH!r of nature!, te ,noem' 
(dit bet n iks te doen met die 
Beredderaar n ie) m et 'n pa.ar 
woorde oor elkeen. J ul helde 
kan nog lewe of dood wees .• . 
Stuur asseblief jul ly'! aan my 
••• anders sal ek dit sell moet 
opstel!' 

PARTYSTELSEL HINDER 
BL YWENDE OPLOSSING 
VAN KLEURVRAAGSTUK 

Die ooreenkoms ten aunsien van aani.taande Kleurlingwetgewing wat 
verlede week bereik is tussen dr. D. F . Malan , die Ieier van d ie Herenigde 
~asionale Party, en mnr. N. C. Havenga, die Ieier van die Afrikanerparty. 
bet die enigste verklaarde begiuselvet·skil wat daar tussen die twee partye 
bestaan h et u it die weg gcruim. As gevolg van hierdie ooreeukoms is 
die gevaar yan die verbreking van die samewerking ,tussen die twee par tyc 
heeltemal uitgeskakel ; t rouens die I:'!Untesm elting van die twee partye 
skyn n ou onvermydelik te wees. 

Drie Nuwe 
Ministers 

Bowendieu h et die twee leier s se eenstemmigheid oor 
gewiug versk eie n ewe-p rodukte afgewerp wat ongetwyfeld 
heid van samesmelting vergroot. 

Kleurlingwet· 
die moontlik-

Drie nuwe ministers is ver
Jede week deur die Eerste Mini
ster aangewys - dr. H. F. Ver
woerd {wat die departement 
van nature1lesake erf van dr. 
E. G. Jansen), mnr. J. H. Vil
joen (mynwese, onderwys, 
wetenskap en kuns) en mnr. 
Tom Naude (pos- en telegraaf
wese>. Die aan~telling van 
mnr. Naude, wat die speakers
amp sedert 1948 beklee het, was 
'n verrassing, terwyl mnr. Vil
joen se aanstelling 'n bevesti
ging is van die ooreenkoms 
tussen die Atrikanerparty en 
die H.N.P. 

Die kabinet is nou as volg 
saamgestel : 

(1) Eerste Minister en Min'i
ster van Buitelandse Sake, dr. 
D. F. Malan. 

(2) Minister van Finansies, 
mnr. N. C. Havenga. 

{3) Minister van Lande en 
Besproeiing, mnr. J. G. Stry
dom. 

(4) Minister van Justisie, 
mnr. C. R. Swart. 

Die Vaderland, mondstuk van 
mnr. H avenga, berig ,.dat die 
Herenigde Nasionale Party 
skynbaar aile planne wat dit 
moontlik kon gehad bet in ver
band met verwydering van illier
die drie Volksraadslede, (nl. die 
drie Naturc1Ie-verteenwoordi
gers) nou finaal laat vaar het." 
Dit beteken dat 'n ander moont
like beginselverskil by voorbaat 
verwyder is. 

Dr. D. F. Malan het reeds 
aangekondig dat hy mnr. J. H. 
Viljoen, onder-voorsitter van 
die Afrikanerparty, vertrouens
man van mnr. Havenga en 
volksraadslid vir Vryburg, in sy 
kabinet opgencem het. Met 
hierdie aanstelling het dr. Ma
lan 'n gebaar van vertroue ge
maak teenoor die parlementcre 
vcrteenwoordigers van die Afri
kanerparty wat ongetwyfeld 
deur bulle met in8Cnomcndhcid 
en waardering begroot sal word. 

ONGESKREWE OOREEN
KOl\IS 

(5) Minister van Vervoer, Die Engelse pers berig dat dr. 
mnr. P . 0. Sauer. Malan die inisiatief geneem het 

(6) Minister van Landbou, om 'n ongeskrewe ver:;tandhou-
mnr. S. P. le Roux. ding te bereik wat bepnal dat 

(7) Minister van Ekonomiese · mnr. Havenga die Eerste Minis-
Sake, mnr. E. H. Louw. ter sal word in g~val hy (dr. 

(8) Minister van Gesondheid Malan> aftree. Voorts word be
en Volkswelsyn, dr. A. J. Stals. rig dat die verstandhouding die 

(9) Minister van Binnelandse steun gcniet van mnr. J. G. 
Sake, dr. T. E . Donges. Strydom sowel as van al die 

(10) Minister van Verdedi- ander lede van die kabinet. In-
ging, mnr. F. C. Erasmus. dien hierdie berig korrek is, 

<11> :Minister van Arbeld, van beteken dit dat dr. Malan en 
Openbare \Verke en van Bos- mnr. Havenga reeds die begin
bou, mnr. B. J. Sehoeman. sel van samesmclting aanvaar 

(12) Minister van Nnturelle- het . 
sake, dr. H. F. Verwoerd. 

(13) Minister van Mynwese 
en van Onderwys, Kuns en 
\Vetenskap, mnr. J. H. Viljoen. 

(14) Minister van Pos- en 
Telegraafwese, mnr. J. F. T. 
Naude. 

V.P .-IIOOP VERl.'DEL 

Die naderkoms van die Her
enigdc Nasionale Party en die 
Afrikanerparty is onteenseglik 
'n baie groot teleurstelling vir 

die Verenigde Party en sy pers. 
Blykbaar het V.P.-kringe ge
hoop dat mnr. Havenga .,ge
bruik" kon word om 'n nuwe 
skeuring in die parlementcre 
front van die nasionaalgesindes 
te veroorsaak. Noudat hierdie 
hoop verydel is en die gevaar 

...................... 
iPOLITIEK rN O£NSK0Ut 

iDE UR 'N 1\lEDEWERKER~ 

•••••••••••••••••••••• 
van die verbreking van die sa
mewerking tussen die twee par
tye uitgeskakel is, is mnr. Ha
venga nie meer die .,blou-oog 
seuntjie" van die V.P.-pers nie. 
Inteendecl, die V.P.-pers brand
mcrk hom nou as 'n bekeerde 
Malaniet. 

VERWELKOl\1 

Die o .. .,ewabrandwng Yer wel
kom die nuwe ooret-nkoms 
waardeur d ie tn·ee nasionale 
polit ieke partye nader uan me
kaar skuiwe en waardeur parle
ment~re eenheid hopelik bereik 
mag word. Hoewel d ie O.B. 
hom nle op die parlementere 
terrein begeef nie vcrlang die 
O.B. tog om by verkiesingsge
leenthede sy steun te gee aan 
'n po.rlementere eenheidsfront 
wat aile Afrikaners verwelkom 
en wat beslis nie vyandiggesind 
is ' teen mede-Afrikaners nie. 
Trouens, fdit is die tradisionele 
beleid van die O.B. ten aansien 
vo.n die politieke partye se vcr
kiesingstryd. 

ty, wat : die bondgenoot van 
die H.N.P. is, het laasgenoemde 
party sy vyandskap teen lede 
van die Ossewabrandwag ge
handhaaf. Hierdie sosiale en 
politieke diskriminasie teen sy 
lede het die O.B. nog altyd ver
foei. 

En daarom verwelkom die 
O.B. die naderkoms van die 
twee politieke partye in die 
verwagting dat die weldadige 
invloed van die A.P. die H.N.P. 
mag oorreed om sy vyandskap 
teen mcde-Afrikaners te laat 
vaar waardeur die skepping van 
'n parlementere eenheidsfront 
bewerkstellig mag word. 

BEDENKINGE 

Daar, is egter ook 'n ander 
kant aan die ooreenkoms wat 
die twee partyleiers bereik het 
wat nie sonder bedenkinge be
trag kan word nie. Die kleur
wetgewing wa t die regering 
voornemens is om aanstaande 
jaar op d ie wetboek te plans, 
sal 'n blote part~·maatreel wees 
en dit sal h and en tnnd deur 
die opposis iepartye beveg word. 

Mnr. N . C. H avenga het die 
bedenkinge hierteen in sy be
kende Brakpanse toespraak uit
gespreek. Hy het gese: 

PARTYMAATRE£LS 
GEVAARLIK 

,.By die verdere oorweging en 
uitvoering van die beleid van 
die nasionaalgesindes in hierdie 
verband (nl. in verband met 
fundamentelc kleurwetgewing) 
wil ek graag as my oortuigde 
en persoonlike mening dit in u 
midde le dat ons gedurig moet 
trag om alles wat moontlik is, 

In die verledc hct die Her
cnigde Nasionale Party 'n 
kwaadwillige vyandskap, wat 
uitgedruk is in sosiale en poli- te doen . om vir ons optrede 
tieke diskriminnsie, teen Jede goedkeurmg en steun te erlang 
van die Osscwabrandwag ge- wat verder strek as die grense 
stook. Selfs to<' O.B.-lede aan- van ons politieke partye. 
gcsluit het by die Afrikanerpo.r- (vervolg op bladsy 6 kolom 1) 

Prof. Van (lor Westhuysen. 

van die ander volkselcmente 
wat kragtens historiese erf
rcg regmatige aanspraak op 
die bodem van <Suid-Afrika 
het; 

e die strewe om as volwaar
dige staat, uit eie selfstan
dige keuse saam te werk 
met aile ander volkere van 
die wereld vir die behoud 
en verspreiding van Chris
telike beginsels, reg en orde, 
naasteliefde en internasio
nale welwillendheid. 

GEVARE 
Lnat ons onsself nugter ver

der afvra: , 
e Loop ons tans nie die ge

vaar as volk om 'n kritiek-
• lose massa van volgelinge te 

word wat aile verantwoor
delikheid vir staatsake laat 
vaar nie? 

e Loop ons nie die gevaar nie 
as volk om die speelbal te 
bly van 'n allesoordonderen
de partydiktatuur onder die 
vaandel van sogenaamde de
mokrasie? 

e Is dit moontlik om in 'n 
land soos Suid-Afrika met 
sy ingewikkelde mensesa
mestelling 'n ongewenste 
regerende kliekvorming te 
voorkom binne die Brits· 
parlementere partystelscl, 
indien daar geen opposisie 
van betekenis is wat be
hoorlike kritiek op ver
grype en mistastinge van 
die regering kan uitoefcn 
nie? 

e Bestaan daar geen gevaar , 
da t ons tans in die gevoel 
van oorversekerdheid en 
met 'n mate van oorskatting 
van eie krag in 'n nas ionnle 
regering deur onwyse k om
promi'>se, juis dit kan ver
loor wat die hoogste waar
des wa'i in ons stryd \lr ons 
eie in die atgelope eeu-en
'n-half? 

WAAR STAAN ONS? 
e \\'at gunn die posisie van 

blan)( Suid-Afrika word in-
(vervolg op bladsy 6 kolom 3) 
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1111 Deur Sybrand ! ontstaan' wat saarnhorigheid 

'n Kort beriggie van Sapa-Reuter bet verlede week 
gemeld dat die speakers van die Britse Statebond, wat in 
Londen is om die opening van die nuwe Britse laerhuis
gebou by te woon, vandag byeen sou kom om die vraag te 
bespreek of bulle groter eenvormigheid in die prosedure van 
die verskillende parlemente te weeg kan bring. Die Britse 
speaker, kol. Douglas Brown, sou as voorsitter optree, ter,
wyl mnr. Tom Naude die Unie van Suid-Afrika sou ver
teenwoordig. 

Die beriggie is kort maar van besonder groot belang 
omdat dit bier gaan om een van die boofpilare waarop die 
Britse E mpire rus. 

Toe die eerste ministers van die Statebond verlede jaar 
in Londen oor die beginsel van 'n Empire-republiek ten op
sigte van Indie besluit bet, bet die Cape Times in sy goed
keurende konunentaar as volg geskryf: 

, . . . daar was geen werklike verandering nie en 
die dcug van die Britse genialiteit om dogmas te vermy 
by die aanpassing van konstitusionele liggamc tot ver
anderde omstandighede is opnuut gedemonstreer. 

,,Die noodsaaklike vereistes vir lidmaatskap van die 
Statehood is eendersheid van belange en 'n gemeenskap
like aanvaarding van vrye parlementere instellin~s. So
lank as wat dit bly, kan die wesenlike eenheid van die 
Statebond nie verswak word nie, net soos dit nie ver
sterk kan word deur formules en formaliteite nie." 

EERSTE PILAAR 

Die ,eendersbeid van belange" bestaan veral op ekono
miese en militere gebied. Dit was die doel van die Britse 
imperialiste om die kolonies ekonomies so saam te vleg met 
die moederland dat bulle soos 'n suigeling aan die moeder 
sou vaskleef lank na hul geboorte - wat met groot gebaar 
geskied bet by wyse van die oorbandiging van ,vrye kon
stitusies". E n so geslaagd was Brittanje se politiek in bier
die opsig, veral deur middel van sy Ryksvoorkeurstelsel, dat 
die Britse minister van statebondsbetrekkinge, Gordon
Walker, vroeer vanjaar kon verklaar : 

, Ons onlangse groot verbetering in die dollar
handelsbalans is 'n prestasie van die Statehood as ge
beel." 
Hierdie stelling is 'n paar maande later deur die Britse 

minister van handel ondcrskryf toe hy syfers genoem het 
om aan te toon hoe die ekonomiese vervlegting nie net ge
bandhaaf is ten spyte van ,vrye konstitusies" nie, maar 
selfs uitgebrei het : 

,Handel met die Statehood bet die h oeksteen ge
vorm vir Brittanje se ekonomiese berstel. Brittanje 
se nitvoerhandel met Statebondslande bet van 43 persent 
voor die oorlog tot 51 persent verlede jaa r vermeerder, 
terwyl 45 persent van Brittanje se invoer verlede jaa.r 
uit die Statehood afkomstig was vergeleke met 36 per
sent 'voor die oorlog," aldus Harold Wilson. 
Maar die ,eendersheid van belange" word ook nage

streef op internasionale en veral op militere gebied. En 
hoe geslaagd ook hierdie beleid was, blyk uit die felt dat 
Suid-Af rika. nie net teen die sin van sy volk in twee wereld
oorloe van Brittanje ingesleep is nie, maar dat - danksy 
die ongunstige verloop ~·an die Tweede Wereldoorlog - die 
Suid-Afrikaanse minister van verdediging in 'n nas iona.le 
kabinet 'n paar w~ke gelede samesprekings oor koordinering 
van die E mpire-verdediging in Londen gehou het. 

Die een groot pilaar van Rykseenbeid, naamlik van ,een
dersheicl van belange" is dus ten spyte van die veelgeroemde 
, konstitus ionele ontwikkeling" in die eerste balfeeu van 
hierdie eeu vers tewig. 

TWEEDE PILAAR 

Daar bly nog oor die tweede hoofpilaar, naamlik van 
gemeenskaplike aanvaardin~ van parlementere instellings" 

en in die erkenhing hiervan is die Cape Times nie 'n een
same stem nie. Die Britse minister van statebondsbetrek
kinge bet ook ten opsigte hiervan 'n woordjie kwyt geraak 
toe hy 'n vergadering in Manchester toegespreek bet: 

, Die nuwe Statebond word aaneen gehou deur die 
aanvaa rding van gemeenskaplike demokratiese ideale, 
deur 'n liefde en begrip vir parlementere demokrasie, 
deur vriendskap en intimiteit." 
In praktyk beteken die bandhawing van die parlemen

tere s telsel in die Unie dat 'n Britse vyfde kolonne, georga
niseer in 'n wettige party, nie net gereeld die geesdrif vir die 
Empire aanstook nie, maar inderdaad by tye alleenbeer
ska.ppy in orrs land voer, want wanneer die Empire-pa rty 
aan bewind kom, gaan die Afrikaner in die , woestyn" en 
beland by selfs a.gter doringdraad. Maar dit is nie die ver
naamste bydrae wat die parlementere stelsel tot Rykseen
heid lewer nie. Veel belangriker nog is die sielkundige uit
werking van die besef, wat reeds op die skoolbanke ingeplant 
word, van eenvormige regeringstelsel. Die Britte ken die 
waar de van sielkundige vcrowering - daarom ook dat die 
een Rykskonferensie na die ander gehou word steeds met 
'n Brit as voorsitter. Op papier staan dit wei dat die do
miniums ,gelyke vennote" is, maar word daar 'n konferen
sie van eerste ministers, of van ministers van verdediging, 
of van finansies, of van speakers gehou , dan is dit altyd 'n 

(Vervolg in volgende kolom) 

Groot Rigtinglyne 
vertoon hct en gaandeweg hul-

Ek hct nou-die-dag dcur 'n lcsel! die A!rikanervolk of Boe-
paar ou eksempl«re van Wa- wees die Volksbeweging. Dis rcnasle g~nocm bet. ~ulle bet 
penskou geblaai. Hierdie kwar- verblydcnd dat hierdie saak hulsel! me gcmaak me, maar 
taalblad is gedurende die oor- stadigaan ingang vind by ons God hct in sy voorsienigheid 
Jogsjare deur die Afrikaans- volk. Dis nog nie te lank ge- bulle ontstaan as volk beskik, 
Nasionale Studentebond uitgc- !cdc dat die Volksbeweging nog en dlt ten spyte van geweldige 
gee. En daarin het die ultgc- bcstry is met die bewering dat teenwerkinge! 
lese alumni van ons Afrikaansc dit •n onverstaanbtue iets is of ,En hicrdie Boerevolk het met 
Universiteite van tyd tot tyd dat dit ook maar •n soort party sy republieke sy bene gekry om 
bul weldeurdagtc en koersbepa- is. Nee, die Volksbeweging is sci! te loop en daarna bet ons 
lende menings uitgesprcck oor 'n tipies Afrikaanse vorm van volk sy taal gekry: hy bet ge
velerlei sake van fundamcntclc politieke optrede. Die bcweging praat . 
belang vir on& volk. self moet sy aanvoerder kics en ,Maar nou word beweer: Ja, 

Wapenskou bet destyds 'n die grondslag moet suiwer en maar daarna bet bale vreemde 
baie nuttige dicns vcrrlg. Die beslis Cbristelik-republikclns b~oed geko~! Ja, maar dit raak 
blad bet verskyn in 'n tydpcrk wees. Geen koukus of lcierskap me meer d1e geboorte van ons 
toe die Afrikancrvolk magtcloos of partybelange of jakkalsstrckc volk nic. Dit kan wei sy op
was in sy eie land omdat 'n nie! groei belnvloed maar nooit sy 
vyandiggesinde politickc party ,Die vorm sondcr mccr sal ontstaan nie. En daar is sel!s 
die land regeer het. In daardie ons egter niks baat nie: dis Afrikaners wat beweer dat ons 
jare van verydcling hct be- maar net die middel. Dis abso- volk nog steeds gebore word en 
sorgde leiers van die Afrikaner- luut nodig dat die vorm •n In- dus uit ander bloed ook ont
volk bulle bcsig gehou met die houd moet kry en ook die regte staan. Verbeel jou, 'n wese 
vaslegging van die groot rig- inhoud. Want •n vorm sonder wat al loop en praat word nog 
tinglyne waarlangs die volk in 'n inboud is soos 'n Jiggaam gcbore! 
die toekoms moes beweeg na sy sonder 'n siel: •n Jyk; en •n vorm ,Die u itdrukking ,naslcwor
bestemming. Wapenskou se met 'n verkeerde inhoud is ding' klink mooi maar dis ge
blywende verdlenste was die uiters gevaarlik. Dis soos 'n Jig- vaarlik. Daar kan 'n slang in 
notulcring van hicrdie groot gaam met 'n verkeerde siel. Dit die gras skuil! 
rigtinglyne vir die nageslag stort die Jiggaam die a!grond ,En wat dan van die lnvloed 

in. Die regte inhoud vir ons deur vreemde bloede op ons volk 
Gespan vir die Tockoms ideaal is: die Christelike Boere- se opgroei? 

republick! Dlt aileen kan ons ,Sommige bewccr dat die 

Wat het gcword van hierdie 
groot rigtinglyne wat 'n klein 
klompie jare gelede deur ons 
voormanne na dicpc oorpeinsing 
vasgel~ is en deur ons volk met 
hoc verwagtinge aanvaar is? Ek 
vrecs dit is reeds a1 vergeet 
deur 'n groot dee! van die Afri
kanervolk'- indien dit nie heel
temal verloen is nie. Ek wil eg
ter daaraan herinner dat hierdie 
rigtlnglyne juis gespan is om 
die volk te laat koershou op die 
pad van Suid-Afrika en ek wil 
waarsku dat as daar nie langs 
hierdie rigtinglyne geloop word 
nie dan word daar nie op die 
pad van Suid-Afrika geloop nie. 

Daarom is dit noodsaaklik 
dat die rigtinglyne nie vergeet 
- en boegenaamd nie verlocn 
- mag word nie; maar dat dit 
inteendeel voortdurcnd bekend 
gemaak moet word. 

Ek wil vandag aanhaal uit die 
genotuleerde woorde van· prof. 
dr. C. J . H . de Wet, indertyd 
van Potchefstroom. 

' n Skoon Republiek 

I n 1942 bet hy gewaarsku teen 
d ie gevaar ,dat baie Afrikaners 
weer kan terugval na die Par
typolitiek. D it sal 'n ramp 
wees want die partypolltlck was 
en is die groot sondebok wat 
ons volk verrineweer en ge
rulneer het en ons volk daar
deur magteloos oorgelewer hct 
in die hande van ons vyande. 
Ons volk Je vandag verwoes aan 
die voete van sy vyand! Hicrdie 
gevaarlike partypolltiek speku
leer met ons volksentiment en 
sal vir ons nlks anders bring 
as 'n vervalsde rcpubliek. 

,Dit is teen hierdie vervalsde 
republiek wat ons met alle mag 
moet waarsku, en ons ideaal 
moet wecs: 'n skoon republiek. 
D ie vorm van ons ldeaal moet 

(Vervolg van vorige kolom) 

Brit wat voorsitte r is om stil
swygend en subtiel te beklem
toon dat Brittanje nog die 
baas is. 

Daarom moet daar dan nou 
ook planne beraam word om 
hierdie sielkundige eenbeid 
wat berus op eenvonnige 
parlementere bestuur te ver
stewig deur nog groter een
vormigheid. 

'n skoon republiek gee." vreemde clemente nou eenmaal 
bier is en hulle is ook a! lank 
bier en hulle het al bale gedoen 
vir S.A. Dus ons moet hulle 
maar opneem in ons volk. 

'n Suid-Afrikaanse 
Volk? 

Voortgaande wil ek prof. De 
Wet aan die woord stel oor die 
begrip: volk. 

Hy verklaar dat ,daar van 
vroeg af twee opvattings in 
Suld-A!rlka (was> oor wat 'n 
volk is en oor watter volk in 
S.A. bestaan. Die cen rigting 
was die van die Af rika nervolk 
en die ander rigting was die 
van 'n S uid-Afr ikaanse Yolk. 

,Die gevaarlikste verkeerde 
opvatting is presies die ,Suid
Afrlkaanse volk'. Hier is die ge
dagtc tog dat 'n volk 'n mengel
moes-wesc is. Dit is. 'n groep 
wcsens wat saamgeflans is on
der dieselfde gesag en vlag en 
val blnne dieselfde ekonomiesc 
stclscl en sosiale organlsasic
stelsel. Hier is inderdaad geen 
saamborigheid nie maar 'n 
saamgcdrongenheid. Dit is 'n 
bloot meganiese mensemassa 
wat nie die naam volk werd is 
nie. Dit is die eg imperialis
tiesc volksbegrip: 'n vergryping 
aan die skeppingsordinansies 
van die Skepper van volke. 

,Orals en altyd waar die im
perialisme en sy handlanger die 
k,apitalisme verskyn daar vind 
hierdie skending van God se 
skeppingsgedagte oor volkC' 
plaas. Ons Afrikaners wcet 
genoeg daarvan in S.A. Hlcr
die rigting het ontstaan uit die 
valse demokrasie as 'n soort 
bloei-doekie oor die verwondlng. 

Die A frikan en •olk 

,Wie en wat is die Afrlkaner
volk? Die geskiedenis se ons 
dit duidelik. Die 18de eeu was 
die eerste stadium van ons volk 
se geboorte. Toe het daar uit 
Nederlandse, Franse en Duitse 
families daardie groep mense 

,Ons weet hier is clemente 
uit aile geslagte, talc en volke 
onder die son. Maar ons het 
bulle nie hler gcbring nle en 
bulle het ook nle bale vir ons 
gedoen nic (inteendcel, bale teen 
ons gedoen). En dus is ons nie 
verplig om hulle op te neem 
nie. Maar die van hulle wat 
deur handel en wandel getoon 
het en nog toon dat hulle wil 
opgaan in die Boerevolk en dat 
S.A. hulle tuiste is - hulle sal 
ons opneem." 

Versekering 
Roes 

Teen 

Die Sentralc Raad vir Koope
ratiewe Versekering bet vedede 
week besluit om boere se ko
rlngoeste teen roes te verseke r. 
Die raad is op 20 September in 
die !ewe geroep om versekerlngs 
teen boerderyvraagstukke te 
waarborg. Die eerste stap wat 
gedoen is, was om oeste teen 
hael te verseker. 

Wil Hertzog 
Huldig 

Die Suid-Afrikaanse Akade
mie vir Kuns en Wetenskap 
bet 'n fonds gestig ter nagedag
tenis aan die dienste wat genl. 
Hertzog aan die Akademlc en 
die Afrikaanse taal gelewer hct. 
Die doel is om 'n borsbeeld van 
die Generaal te maak en met 
die oorblywende geld geskied
kundige dokumente van sy !ewe 
en werk in verband met die 
Afrikaanse taal en kultuur te 
publiseer. 

O.B. JAARGA.NGE 
JAARGANGE 1947-48 - JAARGANGE 1948-49 

Nou verkrygbaar teen £1 5s. elk. Posgeld ingesluit. 

VOORRAAD BEPERK 

BESTE L DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
So groei die Empire tot 'n 

steeds hegter eenbei<l t en • 
spyte van - of juis as gevolg 
van - ,konstitusionele ont
wlkkeling". Daarom verkies 
die O.B. die pad van bervor
ming bo die van ,konstitu
sionele ontwikkeling" 

~ Groote Kerk-gebou 703 - Kaapstad 
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Die Parlement: Van waar en Waarheen ? 

STAATSHERVORMING OF 
KONSTIT-USIONELE 
ONTWIKKELING? 

In die vorige reeks artikels b et ons aangedui wat ' n eie Suid-Afri
kaanse staatstelsel presies behels, en walter h ervormings alles aan die he
staande staatstelsel aangehring moet word om dit Suid-Afrikaans te maak. 
Staatshervorming hestaan uit die opstel an 'n nuwe grondwet op ' n grond
slag waarop voorheen ooreengekom is en die geleidelike of plotselinge 
oorskakeling van die hestaande na die nuwe. Behalwe in tye van groot 
outwrigting is dit altyd heter om die oorgang geleidelik te laat geskied, 
juis om ontwrigting te voorkom. Stuk vir stuk moet die mure van die 
ou staatsgehou gesloop en nuwes in die plek daarvan gestel word. 

Teenoor die idee vun staats
hervorming staan die idee van 
konstltusionele ontwikkeling. 
Die bestaande grondwet word 
as basis a.anvaar, en dan verder 
ontwikkel om aan te pas by 
heersende omstandigbede en 
behoeftes. Daar word dus op 
die bestaande grondslag ,·oort
gebou en uitgebrei. 

Wanneer ons nou kom by die 
idee van 'n rcpublick in Suid
Afrika, kan die vraag gestel 
word of hierdie rcpubllek ver
kry moet word dcur &taatsber· 
vorming of deur konstitusionele 
ontwikkeling. Oppcrvlakkig be
skou lyk dit of dit alles nou nie 
eintlik vee! saak maak nie, so
lank ons maar net 'n rcpubliek 
kry. Maar laat ons die saak 
nader ondersoek. 

EERSTE STAP 

lndien ons 'n rcpubliek deur 
staatsbervorming wil verkry, sal 
ons eerste stap wees om 'n 
grondwet vir die beoogde repu
bliek op te stel. Ons besluit da
delik dat dlt 'n eie Suid-Afri
kaanse karakter moet he en 
dus 'n president, 'n uitvoerende 
raad (onafbanklik van die 
Volksraad), 'n volks raad en 'n 
tweede wetgewende liggaam 
met beroeps- en belange-ver
teenwoordiging (gemeenskaps
raad). Die eerste stap is dan 
seker om die goewerneur-gene
raal deur 'n president te ver
vang wat deur die volk gekie!l 
word. 

EEN OF DIE ANDER 

Die tweede stap is dat aile 
bestaande kabinetslede Of hulle 
kabinctspos of volksraadsetel 
moct bedank om te verseker dat 
die kabinet of uitvoerende raad 

onafhanklik is van die Volks
raad. 

Die dcrde stap is die afskaf
fing van die scnaat en die daar
stelling van 'n gemeenskaps
raad. As deel van die proses 
sal die poste van eerste minister 
en Ieier van die opposisie verval. 

Deur 
A. J. van Rooy 

Daarna sal die nodige hervor
mings aangebring word in die 
plaaslike bcsture, en sal party
skap ontmoedig word om ·so
doendc 'n stcrk eenbeidsstaat op 
tc bou. 

SAI\lEWERKING 

Dit sprcek vanself dat sover 
moontlik die samewerking van 
alle vroeere partyleiers vcrkry 
sal word en dat van bulle dicn
stc gebruikgemaak en bulle 
aansprake op crkenning ecrbie
dig sal word. Daar sal gcdurig 
gcstrcef word om die staats
instcllings so suiwer Suid-Afri
kaans moontlik te maak en om 
die staat nie op 'n vrccmde lees 
te skoei nie. lndien hicrdle hcr
vorming binne die Statcbond 
plaasvind en die Statebondskon
neksic dwarsdeur hicrdie proses 
ongeskonde gehandhaaf bly -
dan Is dit ten minste 'n presta
sie van die Statebond waarvoor 
ons nie verantwoordclik is nie, 
en kan mens vir bulle die no
dige krediet daarvoor gee. Dit 
is egter meer waarskynlik dat 
die Statebondskonneksie, wat 
grotendeels gebaseer is op die 
eenvormige staatstelsel van aile 

ledelande, die proses nie sal oor
leef nie en dat Suid-Afrika so
wei blnnelands as buitelands 
Sold-Afrika sal wees en niks 
ander11 nle. Trouens, 'n bervor
ming van staa.tstelsel binne die 
Statebond is van veel meer 
waarde as 'n verbreking van die 
Britse konneksie met bt'houd 
van die .Britse parlement~re 

I stel'lel. 1\laar in elk geval moet 
albei plaasvind. 

Dlt dan wat betref staatsber
vorming. 

Konstitusionele ontwikkeling 
aan die ander kant is lltaats
ewolusie, en wei sonder die oor
skryding van soortgrense. D.w.s. 
deur konstitusionele ontwik
keling kan mens wei ' n beter 
sta.at kry, maar die soort s taat 
bly altyd dieselfde. lndien ons 
dus ons ideaal wil bcreik deur 
die proses van cwolusie op die 
bestaande stelsel toe te pas, 
moet ons eers nagaan watter 
soort staat ons nou hct en waar 
dit vandaan kom. Wanncer ons 
onsself goed daarvan rckenskap 
gegee bet, sal ons nader kan 
bepaal waar die konstitusionele 
weg ons gaan bring en of dit 
ons ideaal is. 

In die volgende paar artikels 
sal ons die parlement van 
Kaapstad nader betrag. 

· Medici Keur 
Genadedood Af 

Die Medicsc Vereniging van 
die Wereld het na 'n lewendige 
debat beslult om genadedood af 
te keur. 

Twee Staatmakers 
Oorlede 

Dr. S. G. Sen, van lndie en 
dr. E. A. Gregg, van Brittanje, 
het gcs~ dat baie geneeshere 
ecn of ander tyd verdowings
middels gebruik het om die pyn 
van ongencesbare pasH~nte tc 
verdof en bulle dood te verbaas. 

Dr. Marcel Poumailloux, van 
Frankryk, bet verklaar: ,Ek het 
my clc moeder deur verskrikllke 
kanker vcrloor. Week na week 
het haar lyding aangehou, maar 
gcen cen van my kollegas bet 
eens daaraan gedink om haar 
!ewe en lyding te beeindig deur 
haar !ewe te verkort nie." Hy 
het bygevocg dat genadedood 
die deur is tot alle moontlike 
misdade en misdadige praktyke. 

Twee sterfgevalle het die 
Ossewabrandwag swaar getref. 

(1) Op 30 September, jongs
lcde Is aan bloedlng op die 
brein, mnr. Andrj()s Francois 
Hendrik du Toit (oud-gencraal), 
In die jeugdige oudcrdom van 
44 jaar, plotseling oorlede aan 
sy woning te Brooklyn, Pre
toria. Hy laat 'n weduwee en 
drie kinders na. 

Andries du Toit, 'n vriend en 
kameraad, bet altyd sy plek 
volgestaan: In boerevcrenigings, 
skoolkommissies, skietvcreni
gings, kerkrade en die Osse
wabrandwag. Ja, oral, het hy 
altyd die hand aan die ploeg 
geslaan, sonder om om tc kyk. 
Hy het inderdaad die leuse van 
die Ossewabrandwag, ,.My God, 
My Volk, My Land Suid-Afrika", 
tenvolle uit,gcleef. 

(2) Na 'n smartlike !yding van 
drie dac is mnr. Jacobus Johan
nes du To it (generaal), in die 
jeugdige ouderdom van 44 jaar, 
op 12 Oktobcr In die Rusten
burgse Hospitaal na 'n ongeluk 
oorlede. Hy laat 'n weduwee en 
4 kinders na. 

Hy was bcslg om 'n masjien 
aanbrand te draai toe die 
slinger losgly en hom tussen 
die oe slaan. So erg was die 
skok dat ontsteking in die rug
murg ingetree hct, wat ook sy 
dood vcroorsaak het. 

Generaal Koos du Toit, net 
soos sy ncef Andries bet altyd 
en ten aile tyc sy plek vol ge
staan, trouens Koos en Andries 
du Toit het altyd voortou ge
neem. In boereverenigings, 
skietvcrcnlgings, skoolkommis
sies, die Osscwabrandwag, ens. 

Namens die Ossewabrandwag 
in die algemeen, maar in be
sonder namens die generaal-
skap, waarin bulle tot die dood 

Die mosie wat aangenccm is 
bcskryf genadedood as ,in 
tccnstelllng tot die openbare be
lang en mediese beginsels asook 
natuurllke en burgerregte." 

Dit beveel aan dat die plaas
llke mediese vereniglngs In elke 
opsig te velde moet trek teen 
genadedood. 

toe aktief en getrou gestaan Van begin aan'ltaan<le jaar 
het, bring ons respekvollc hulde sal tnotoriste weer die soort 
aan die nagedagtenis van twee petrol uit 'n pomp tap wat op 
vriende en kamerade. die pomp geadverteer word. 

Aan bul eggenotes en kin- Vroeg in die oorlog het die pe
ders, ons innige en oprcgte trolmaatskappye hul voorrade 
mecgevoel. Mag u in hierdie en stoorgeriewe met mekaar ge
donker dae wat voorle, steeds dee! sodat daar geen onderskeid 
die nabyheid van die Here In ten opsigte van handelsmerke 
'n ruimer mate ondervind. gehandhaaf is nie, en eers nou 
<Genl.) P. W. Buys, Stafhoof, Is besluit dat elke bobbejaan 
Pretoria. onder sy eie krans moet wees. 

Wat Sowjet Se 
Vredesveldtog 

Alles Inhou 
Die demokratiese regerings la.at t~e dat die Sowjet in 

hul Iande sogena.amde vredesversoekskrifte rondneem vir 
ondertekenlng. Ook in Brittanje bet bonderdduisende 
Britte, en veral skoolkinders, hierdie propaganda-dokumente 
onderteken, terwyl die Russiese propagandis Ehrenberg s eHs 
toegela.at is om byeenkomste in Londen toe te spreek. 

Die Russiese koerant Pravda ,---, ------
verduidelik in sy uitgawe van 
25 Julie wat van ondertekcnaars VERLORE POLIS 

van die versoekskriftc verwag 1 SUID-AFRIKAA.NSE ONDERLINGJII 
word: * Hulle moet treine wat am- ~SVERZE~=G GENOOT-
munisie vervoer, tot stllstanQ 
bring. Mutual-gebou, Darllnptraat, Kaapstad. 
* Hulle moet wcier om skepe Polla No. 396899 Ylr £300 gedateer 

wat ammunisie vervocr te Iaai. H/9/1939 op die lewens v&n en die 
* Hulle moet die voorsiening ~~1U"~~ ~~n Jt~: mJ:::.f~Uft: 

van brandstof aan vliegtuie be- HUISAMEN. 
let. Polls No. 3:11071 vir £200 gedateer * Hulle moet wapens uit die 8/7/1937 en Polls No. 672933 vir £200 

. . . gedateer 1713/1~•~ op die lewe van 
hande ruk van dte kapitahstJese en die elendom van JACOB WYBRAND 
Iande se ,huurtroepe' indien sui- HUISAMEN. 
ke troepe gebruik word om teen Kennlagewlnc • geakled hlermee dat 
Sowjet-Rusland te vcg. bewya van die verlles of vernletlg•nc 

van die poll"e aan die GenootakAp * Hulle moet hul mans en gelewer Ia, en enlge persoon wat die 
seuns verbied om deel te neem pollsae bealt of op entre belang dMrtn 

, . . aanapraak maak, moet asaebllef dade-
san n oorlog teen dte Sow)et Ilk per gereglstreerde pos die Genoot· 
en sodoende frikkadel vir die skap daarvan meedeel. Indlen geen 

. " , sodanlge medcdellng ontvang word nle, 
Cbtcago-magnate te word. sat geserlltlaeerde afskrltte vam die * Hulle moet vervocr en tele- pollase (wet die enlgste bewys van 

. . dle kontrakte sal wees) aan die ele-
foon- en voorraadverbmdmgs naar ultcerellt word. • 
ontwrig in die gcval van oorlog 
teen die Sowjct. • I T. A. lllURRAY, 

Hoofbestuurder. 

TEYERCEEFS HET BULLE CEWAC ••• 

, 

Pappi@ h@t 
• ftl@ W@@r 

g@kODI • Dl@ 

I 

aerceld het bulle smiddags Jaat vir 
Pappie ingewag en hom by die 

hek gaan haal-'n 6u gewoontetjie 
van hulle. 

Die noodlottige dag het hulle weer 
soos op ander dae gewag . . . maar 
tevergeefs. Jemand het naderhand 
met die treurige tyding gekom
.,'n ongeluk .... hospitaal-toe ... te 
laat !" 

Nou was dit net hulle-die 
weduwee en haar vaderlose kinders. 

Pappie se liefde en sorgsaamheid 
sou egter nou nog 'n troos vir bulle 
wees: die Weduwees-Pensioenpolis 
wat hy 'n paar jaar tevore by Saniam 
uitgeneem het, sou voortaan vir 
hulle sorg .... 

e Sou U ook nog kan sorg, al 
is u self nie moor daar nie? or 
is bulle nog blootgestel aan die 
gevaar Yan bcboefte as u sou 
wegval? Vra VANDAG boe
dat Sanlam vir u en bulle kan 
bcskerm. 

• 
Suid-AfrikaanSA Nasionale 
Lewensassuransie-Mpy. Bpk. 

lloofkantoor: 
Waalstraat 28, Kaapstad. 
Takke en Agentskappe Oral. . 

Daar is altyd · CANLA~ 
uitkoms by Sanlam 1 I 
......... ---~----·----.............................................. -;.eo ............. ... . 

Sanlam, Afdeling l7c, Posbus 660, Kaapstad. 
Laat my asb. dadelik weet hoe u my kan help om vir 

•n toereikende Weduweespensioen voorsorg te maak. 

NAAM: 
AD RES: 

Beroep: .........•....•. Ouderdom vo/gende Yerjaarsdag:.... •• SJ 
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-.uJ•houdeUke Kenn.la~: 
(Verlowlng, huwelik, ceboorte, 1tertgevaJ, In memoriam, cetulnrenalol. 
en•. > ld. per woord; minimum 2/8 per plaalng. Voorullbeta&Jbaar. VIr 
herh&llnge 26 pat. at•lac. 

Hand~laadvertenales: 
Eerete plUing, 2d. per woord. VIr berb&llngs 2ll p•t. atetac. 

IAWJ<eocetd op ,.Die O.B." <nnkp weekllks>: 12/0 per ja&r ot 0/3 per 
• maande. Voorultbetaalbu.r. Btuur advertenalegeld, beateUing•, en lntelun&eld 
D& VOOBSLAO (I:DliS.> BPK., Poebua lUl, llaapsta4. 

GEBOORTE ot geld terug. oecn kleuratot. 6/6 
Per bottel, posvry. Kontant met be· 
etelllng. Die ~woo, Poebue 7559, 
dohnnneaburg. 11'14/8/50 

ROSSO\ W.-Aan Andries en Ado. 
(gebore Hugo) •n trls seun op die l9de 
Oktober. Nau die Heer dank aan 
verpteegatere van die Bootb-gedenk· -
hOspltaal. Dulwekop, Kaapstad. 

-----
25/10/lB MEDISYNE 

TE KOOP 
Tten gekrulade Duitse merino ram

metjlea van aereglatreerde vadera. Bel 
6811, WelllnllloD. Telegrateer Du 
Tolt, Mal&neta.ale. 4./10/198 

Ka.tferwlokel op 7, 8 morg grond 
In Maclear-dlatrlk aan Ka.tterland. 
Vyftlen myt vanat Maeiear. Twlotlg 
morg vrugbare land, goele weiveld. 
Wooobuls vaon drle vertrekke, ses 
rondawela eo klein vrugteboord. Prys 
£2,000. Verband £700 kan oorgeneem 
word. Navrae: Net en Seun, The 
Falla, P/a l\Iaetear. 11/10/tB 

Voortrekkerklapak (No. 4) gesklk 
vir teesgeleentbede. Pill persoon van 
t1 voet 9 dm., !10 of redellke aanbod. 
Skryt aan - ,.\\erkloos", Posbus 
1411, Ka.apstad. T.K. 

\VIE KA.V HELP 
Afrikaner, dertlc jaar, agt jaar 

ondervlndlng van gemengde boerdery 
aoek betrekklog M voorman of ptaas· 
butp. Kattertaal (Xoaa) magtlg. Na· 
vrae: Adverteerder, Tho Falla, P /a 
~laclear. 11/10/SB 

GRYSHARE 

O£SON'DHEID Ia u regmatlce erte· 
ole, oortwg u self deur one beha.nde· 
llnge te gebrutk en u kwaal te ont· 
wortel, akryf, IDUgUng gratle, Boere
cenet~mJddela, Poabue 4.272, Johannes· 
bura. B/1/9/~9 

Voor u alle hoop van aenetlntl' laat 
vanr, en u aan die -erg ate ooderwerp 
akryf, dan vir oula8>8, raadpteeg 
01& Boerevroo, Bus 7559, Job&nneaburc. 

(Nr.1) 1/9/tV 

MARKAGENTE 
1fUunua.de Aanc!A&! M julie mleklen 

· n a.oder •cent ondersteun bel voordat 
ek begin ' bet, ka.n julie moa da.rem 10 
af en toe julie besendloga deet, of boe? 
Merk julie besendlnga Be111npo, U.T.H., 
die Spoorwel! verities dlt so. Piau julie 
beste!llnge vir vrugtebome vroegtycll& 
by Sunrlee Nunertee, Posbllll 4 Nuwe
plaaa. 19/4/TK 

TE KOOP 
Patatranke.-Eersteklas aeamaande 

teen 7/- per 80 pond aak. Goele be· 
bandellng cewu.rborg.-G. S. Ter· 
blanche, Poe Ga.nnalaaal, Dlat. Moeset
baal. 6/9/8 

Na Die Laertrek !' 
LEWENDE 
TOEKOMS 

l\fnr. A. Viljoen (generaal), 
Richmond, skryf: 

Die A.P.-, die H.N.P.- en die 
V.P.-kongressc is vcrby. Nou 
gaan ons, wat aan die O.B. 
behoort, na die derde Uniale 
laertrek in Bloemfontein - nie 
om ons party-vriende se siens
wyse of hul kongresse te her
kou nie: ons het vrede met 
hulle. Ons glo nie aan die par
tystelsel nie, manr origcns laat 
ons bulle in vredc. 

Daar is wei weer op die Kim
berleyse Kongres gese dat die 
O.B. daarop uit was om .,die 
Party dood te maak" - ver
gcct dit! 

In 1940 op die H.N.P.-kongres 
op Cradock is daar aan ons ge
se dat ,.die mense wat verant
woordelik is vir die oorlog die 
oorlogskuld moet dra" en nou 
in Durban hoor ons dat ons 
die .,dooie verlede" moe~ ver
gcct. 

in ons kwyn en stcrf en ons sal 
moet rckcnskap gee. 
Ek~ roep dus elke Brandwag 

in die Suidelike Vrystaat om 
op te trek na die O.B.-lacr
trck. 

U hct 'n roeping, u het be
sieling nodig. 

SPREEK MET 
DAAD 

'N 

l\lev. A. \'iljoen (hoofkomdte.), 
Richmond. skryf: 

Geagte mede-offisiere en 
Brandwagte, ek wil graag 'n 
beroep op u almal doen om 
soveel moontlik teenwoordig te 
wees op ons laertrek in Bloem
fontein. Ons is so geneig tc 
se ons is nog O.B.'s, maar as 
dit tot dade kom, is daar al
tyd 'n verskoning om ons plig
te na te laat. Onthou dat dade 
baie harder praat as woorde! 

te woon, hoe ons voel om weer 
ouvriende te ontmoct, hoe ons 
nuwe moed ingcbocsem word 
en hoe ons geleentheld kry om 
ons moeilikhede te bespreek en 
raad te vra. Ons ken die waar
de van die besef wat ons daar 
opdoen dat ons nie aileen staan 
nie, maar dat ons lid is van 'n 
organisasie wat van soveel be
tekenis vir ons volk is. Laat 
ons dan ons O.B.-skap uitleef 
in dade en nie net in woorde 
nic, en sodoende 'n sukscs maak 
van die laertrek. 

fsoos Ons Lesersj 
I Dit Sien 

Ontevrede Oor 
Reelings 

Kaptein Henri Slegtkamp, 

ORYSHARE, ak!lfera, ou voorkoms 
onnodlg. Oortulg u aelf <leur ORYS. 
HAARWO~DER die jongate kuns· 
matlge wtreldwonder, hn&r en kopve' 
YOedlogsmlddel te &ebrulk, lkadel008 
kleurstotvry, 5/- per bottel, geld met 
beetelllog.-Boereceneeernldd~l•, PosbUE 
4.272, Johannesburg. D/l/9/4.9 

vAN'S co~CRETE PRODUars \Vat <lie partyst~l!>el bet ref 
(ED!\IS.) BEPERK hoop rk dat dit by ons 'n dooie 

Ons bet alma! baie tyd en 
geleentheid gchad om reelings 
te tref vir die paar dae se af
wesigheid na die belangrike 
derde laertrek, waar ons weer 
gedagtes kan wissel met ons 
mede-Brandwagtc. Ons weet 
uit vorige ondcrvinding wat dit 
beteken om so 'n laertrek by 

D.T.D., l\liddelburg, Tvl., 
skryf: 

Ek is 'n oudlid van die Ver
kenncrskorps van Danie Theron 
vir wie daar 'n paar weke ge
lede 'n monument naby Pot
chefstroom opgerig is. Ek voel 

AnU~• kunamatlce hnar, kopvel 
voedlng. Herstel gryshare en bo.ard 
blnne een maand tot natuurllke kteur, 

MtlLLER SE 

1\IUSIEK

SE.t'\ITRIDIS 

Kaapstad . Parow • Bellville 

Pnarl • Worcester 

Stellenboseh 

R. MtlLLER BPK. 

Dlrekteure: 
P. w. J. van Heerden. 
P. o. van Heerden. 

Potgleterstraat 258, 
b/V Pretorluastraat, 

PRETORIA. 
Teets (Vloer en Muur), Kombula· 

opw&ebakke (Terrazo en Vlekloae 
staat), Vuurberde, Beptleae eenbede vir 
gesoodbeld, Pllare, Wuvate, Bouera
en Loodgleterebenodlgdbede, Staalrame, 
Vert, ens. 3/5/T.K. 

l\IEUBELS 
MEUBEL!il.- Beter meubela tee< 

nllllker pryse Babawaent1lea, otoot 
karretjl•s. drlewlele, llooleums, tapyte 
ena., ook attyd In voorra.ad. Oeer 
Katalogus. Meld wA.M"In u belangstel 
-VISSER-MEUBELS, Langstraat 179, 
Kaapatad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemdt 

Redlo-lngenleurs, Stuleweg, PAROW 
verkoop en berate! Radio'• en Elektrles< 
ToesteUe. aeregl.ttreerde Eteklrlaltelta 
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Was U Ook By Die 
O ssew aens? 

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

Afrikaners 
plaas van 

• Het u oolc gesien tot watter hoogtes ons 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 bet? 

e Wil u graag hierdie toestand laat t~rugkeer en dit 
vir die toekoms bestendig '? 

• Dan moet u ywer "ir die herstel van die Afrikaner se 
EIE STAATSTELSEL op die grondslae deur on!> 
vaders gele. 

• Daarmee kan u help ~eur nog 'n Ieser van DIE O.B. 
te wen. 

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

·' -=wn. ..--..n.. .r--to ~~ 

(·r -~ ~- ., lntekenvorm ~ 
~ . t k ,n· (~ f Neem asseblief my n~m op as 1n e en~r op , te ,~ 

~ O.B." tot ek u in kenntS stel om toesendtng te staak. ~~ 

~ BWby ingeoluit •ind u die bedrag •••···············'····· ( 
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verlede is. 

'N GOGGATJIE 

Die partypolitiek laat my al
tyd dink aan 'n goggatjic wat 
teen 'n muur wil uitklim,. By 
die ccrste poging vordcr hy 
miskien 'n kwart van die muur; 
dan val hy terug op die vlocr. 
Die twccdc maal kom hy mis
kien halfpad voordat by maar 
weer terugval. Die derde maal 
klim by moontlik driekwart 
van die muur voordat by maar 
weer terugval op die vloer. 

Maar <.-crstaan goed: elke pro
beerslag maak die diertjie vyf 
jaar oucr, want hy kan maar 
elke vyf jaar weer 'n keer pro
beer om teen die muur uit tc 
klim. Derhnlwe bly sy eind
doel 'n dooie toekoms. 

tog do.t ek 'n paar besware in 
verband daarmee wil opper, 

Verkiesings In 
Afdelings 

5 aangesien ck tot die dood toe 
by Danie Theron gestaan bet, 
maar die onthulling nie byge-

Drie tussenverkiesings vir die 
volksraad is aangekondig. Dit 
is• die verkiesings in Pretoria
Cos, waar veldm. Smuts die 
volksraadslid was, in \Volmaran
stad as gevolg van die benoe
ming van dr. E. G. Jansen tot 
gocw('rneur-generaal, en in 
Smithfield, as gevolg van die 
benoeming van mnr. J. J. 
Fouche tot administrateur van 
die Vrystaat.. , 

Kom vriende, ons gaan op 7 Die verkiesings sal gclyk-
en 8 Novt-mber in Bloemfontein tydig plaasvind op \Vocnsdag, 
gesels oor die Jewende toekoms. 13 Dcsember. 

,woon hct nie nadat ek die pro
gram gcsicn het, en wei om 
sekere redcs: Aileen diegene 
wat die gcskiedenis uit boeke 
geleer bet, is op die verhoog 
tocgelaat. Gecn Theron-lid is 
daar 'n pick toegeken .nic. 
Theron-lede sou wei 'n erewag 
vorm, maar onder bevel van 'n 
majoor met 'n Engelse medalje 
(D.S.O.), terwyl ons onder 'n 
dappere kaptein vir die Repu
bliek geveg het. En ten slotte 
is daar aan die end van die ver
rigtings 'n klcine halfuur inge
ruim vir oud-Thcron-lede om 
hul herinnerings mee te deel 

BYWONING IS 
NOODSAAKLI K 

Mnr. J. J. van Stadt-n (Gene
raal), Edenburg, &kryf: 

Die geestelike Jewe van elke 
mens verlang na Ieiding, krag 
en inspirasie daarom besoek 
ons gereeld die kcrk. So ook 
vcrlang ons volk!licl na voor
ligtmg en inspirasie, daarom 
mag ons die roepstem na die 
O.B.-laertrek op 7 en 8 Novem
ber te . Bloemfontein nic minag 
nic, want dan sal ons volksiel 

LEENGOED? I 
Sonder Assuransiebesker

ming kan u u besitting feitlik 
in 'n oogwink kwyt wees, 
deur Brand, Ongeluk of 
Diefstal. 

Maak SEKER van di.e. 
waarde van u huis, u meubels, 
u kar, deur-

'n SANTAM-Polis ! 

•SA;NTA.M• 
S UID-AFRIKAANSE NASIONALE 
TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

Takke en Agentskappe O ral 

........................................ 2~& --

Nog twee tussenverklcsings 
word nou gevoer. Dit is di6 in 
Turffontein en in Albert-Coles
berg. Met al vyf tussenverkic
sings agtcr die rug, sal die 
volksraad voltallig kan wces 
wannecr dit op 19 Januaric 
vergader. 

ek aileen sou 'n halfuur kon 
praat oor hom. 

Ek het jammer gcvocl vir die 
Voortrekkertjies wat soveel 
moeite en opoffcrings gedoen 
het om die groot held te eer. 
Dit be,vys dat die jong geslag 
nog nie verwater het nie, en 
daarvoor kan ons ons hoed 
afhaal. 

PROEFNEM ING WAT 
VOLKSIEL BESKADIG 
,Het die tyd nie aangebreek dat ons stadigaan moet 

terugkeer na ons waardevolle een- en tweemanskooltjies nie? 
1\loet ons ons kinders nie terugbrlng na. ons moeders nie ?" 

Hierdie vrae word in die jongste uitga.we van Onder· 
wysblad in 'n artikel oor ,Ons Klein Skooltjies", deur dr. 
N. T. Bligna.ut, gestel. 

Dr. Blignaut wys daarop dat 
die sentralisasie van skole ge
kom en byna al die klein skool
tjies - dikwels juwelc van die 
volk - laat vcrdwyn het. Hy 
verklaar dat die docl daarmee 
beter onderwys was deur die 
verkryging van betcr geriewe 
en geleenthede in groot skole. 
,Maar was dit beter opvoeding, 
beter vorming van <lie hele 
mens?" 

, H et ons nie met scntr.1lisasie 
die ouerhuis as fun<lnmentele 
op\·oedingsbodem, a<, fynt>, sub
tielt-, liefdevolle, nootlsaaklike 
vorming in die hlt>r..kooljnre, 
uitgesluit nie? Die moederlicfde, 
moellertroeteling, moederver
mnning, wat in die allerfynste 
m<~nslik-sielkundige vorming 
van die kind so noo<ls.anklik is, 
bet ons uitgesluit." 

SKADE 

Dr. Bllgnaut voer dan verder 

aan dat die beste sentrale skool, 
die bckwaamste onderwyser nie 
hierdic .,fyne moederopvoeding 
van die klcintjie" kan vervang 
nie. Die kindertjies, omdat 
hulle so bale van hul moeders 
af weg is, ,.ly geweldig skade 
aan hul diepste, innerlike wese; 
ons kind en gevolglik ons nasie 
wat kom, Jy skade aan sy siel 
Die gebrek aan die noodsaak
like, fundamcntele moedervor
ming ontbreck in die totale op
voeding van die kind en dlt 
veroorsaak 'n onherstelbare 
Jeemte. 

Die skrywcr voer voorts aan 
dat die proefneming miskien 
goed en noodsaaklik vir die on
derwys was, maar ,,moet die 
klein skooltjie'l - die kultuur
sentrums van die platteland 
nie in ere ht>rstel word nie?" 
Hy wys ten slotte op watter 
pragtige werk hicrdie skooltjles 
in die land~;like gemcenskapple 
!ewer . 
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Vir ons Offisiere Verduidelik ons .... 

ONS BEbEIDSPUNT NO. 3 (Dee/ Ill) 

Beroepsverteenwoordiging 
In die voorafgaande het ons 

dan gesien: 
(a) dat 'n staat op lewens

noodsaaklike organisasies moet 
steun, soos 'n dak op sy pilare, 
en 

(b) dat ons staat in ons hui
dige stelsel we! op organisasies 
steun, maar dan op die wat 
kunsmatig en misbaar 'is, naam
lik op een of ander party wat 
direk die staatsmasjien beheer, 
en 

(c) dat daar we! ander orga
nisasies in die staat is waar
van die heie volkslewe direk 
afhanklik is sowel as die per
soonlike nering en brood en 
botter van die afsonderlike 
volksgenote, maar dat hierdie 
onmisbare lewensnoodsaaklike 
magsorganisasies, die beroepe, 
in ons teenswoordige parlemen
rere stelsel hoegenaamd geen 
direkte seggenskap in die staat 
het nie. 

In aansien van hierdie agter
stevoor posisie se die Ossewa
brandwag: ,As die staat dan 
op magsorganisasies moet 
steun, laat hom dan in hemels
naam op daardie organisasies 
steun, wat onmisbaar is vir sy 
voortbestaan en waarvan elke 
burger direk afhanklik is vir 
sY brood en botter en die van 
sy vrou en kinders! 

Met ander woorde: laat die 
georganiseerde boercdom, han
del, nywerheid, vrye beroepe, 
mynwese, verkeerswese, ens., in 
die beraadslagings van hierdie 
staat regstreeks vertcenwoordig 
wees - deur hul cie vakkun
diges of deskundiges. 

Laat die boer as boer stem -
en vir 'n boer; die volksgenoot 
wat sY !ewe uit die handel 
maak - ongeag of hy die win
kelbode of die winkelier is -
as handelaar stem vir 'n han
delaar wat die belange van die 
handel moet verteenwoord'ig; 
die onderwyser of professor as 
opvoedkundige vir 'n opvoed
kundige om die volk se onder
wys te behartig, ens. met elke 
bedryf en beroep. 

Kortom: vakkundige verteen
woordigi~g, gekies deur vak
manne en deskundiges, elkeen 
op sy eie gebied. 

Verder mag die Ieser vra: 
,Ja, maar hoe moet die mense 
in 'n kiesafdeling stem, want 
hulle is nou eenmaal nie alma! 
boere, of alma! spoorwegmanne 
of wat ook al nie ?" Die ant
woord is natuurlik dat ons wat 
beroepsverteenwoordiging be
tref, nie in die ,kiesafdeling" 
as sodanig gelnteresseerd is 
nie - d.w.s. daardie ses- of 

VERJAARDAG
KETTING 

2S Susanna du Toll, Kirkwood. 
Maria. Net, Ottoshoop. 
Petronella. Erasmus. 
Ca.tha.rina. de Vlll!ers, Bultfonteln. 

26 Chari C!lliers, Wellington. 
Johanna. Botes, L()xton. 
Johanna Smlt, Loxton. 

27 Jan Joubert, Paarl. 
Jacoba. Bronner, Vryburg. 
Chatrtna. :Mynhardt, Vryburg. 
Stefanus .Eis, Vryburg. 

28 Truida. va-n Velden, Stellenbosch. 
:Marietjie Welthagen, :Mooinool. 

29 Hester du Toit, Wellington. 
30 Rennie Burger, Brandvlei. 

Casper Schutte, Potchefstroom. 
Willem Fourie, Luckho!f. 
Susanna van Wyk, Bulttonteln. 

31 Rene DeiDJ)ers, Paarl. 

negehonderd vierkant-myl-afde
ling nie, maar wei in die mense 
wat daarin woon. En hulle 
stem nie volgens kiesdistrikte 
nie, maar volgens beroepe. 

Want vandag is daar net een 
beroep wat regstreeks in. die 
volksraad en in die regering 
vertcenwoordig 'is - en dit is 
. . . die beroepspolitikus! Dit, 
terloops is die een beroep wat 
die Ossewabrandwag bereid is 
om in die nuwe staat onverteen
woordig te laat. 

Die aanvaarding van die be
ginsel van beroepsverteenwoor
diging dwarsdeur die volk ska
kel 'n tweede volksraad nog nie 
uit nie. Daar is nasionale be
lange, byvoorbeeld die staat se 
buitelandse sowel as sy alge-

VOLKSEENHEID EN 
UITSKAKELING VAN 

BROEDERTWIS 

Ons kan die saak nog verder 
voer. Nie net kry die volk 
onder hierdie nuwe stelsel vak
manne om oor vaksake te be
slis nie, ook die grondoorsaak 
van die baat en onenigheid 
is dan by voorbaat uitgeskakel. 

Want as vakmanne oor hulle 
eie vak moet stem, dan is die 
natuurlikc en menslike neiging 
om die beste man te kies 'in 
belang van <lie l'ies.er se eie 
nering. As die man dan ook 
dieselfdc politieke opinies as 
die kieser daarop nahou . . . 
nou ja, dan is die keuse soveel 

Ons Kiekie-Album 

Boerejeug tydens O.B.-dag optog. 

mene binnelandse beleid en wat heuglikcr - maar dit bly by
dies meer sy, wat nie soseer saak. 
met die ecn of ander beroep - 'n Voorbeeld uit ons daagliksc 
of selfs metal die beroepe saam !ewe: 
- te doen bet nie. Daardie na
sionale kwessies kan die volk 
of aan die gekose staatshoof 
oorlaat, of by wyse van volk
stemmings Iaat reel, of aan 'n 
aparte volksraad toevertrou. 
(Noem dit 'n senaat, noem dit 
wat jy wil). 

Daardie kritiese Ieser, wat 
ons elders na verwys, sal wei 
meen dat hierdie ,bree" of ,na
sionale" volksraad of senaat die 
broeiplek laat vir 'n weerop
standing van die partystelsel, 
want hier geld die beroepe nie. 
Dit is moontlik, alhoewel die 
groei van partye verhinder en 
aan bande gel~ kan word (in 
die Transvaal se Republick was 
hulle by wyse van Volksraads
besluit verbied). En selfs al 
sou hulle dwing om te ontstaan 
is bulle tande getrek deurdat 
aile praktiese kwessies, wat die 
beroepe raak buitekant bul be-
stek geplaas is. · 

Neem die voorbeeld van een 
van ons strydkwessies van 
vandag, naamlik moedertaal
onderwys. Vanselfsprekend is 
die medium van onderwys 'n 
kwessie vir die onderwysberoep, 
dit wil se vir die bcroep aan 
wie die doeltrcffende opleiding 
van die jeug toevcrtrou is en 
wat as vakmanne beter behoort 
te weet of mens 'n kind vinniger 
en deegliker in sy moedertaal 
kan oplei of in 'n vreemdc 
medium. Vandag is dit die 
speelbal van mense wat nog 
taal nog kind as deskundiges 
kan benader. 

Die Suid-Afrikaansc boerege
meenskap i:t oorwegend Afri
kaanssprekend, dit weet ons 
alma!. Ook wcet ons dat bulle 
in die Suid-Afrikaanse Land
bou-unie georganiseerd is, en 
jaar vir jaar het daardie oor
wegend Mr'ikaansspreken<le 
boere 'n Engelssprekende 
wyle majoor Hunt - as voor
sitter en voorspraak gekies. Die 
meeste van bulle sou nimmer 
en nooit majoor Hunt as party
politieke verteenwoordigcr ge
kies bet nie. Maar as boere 
het bulle in hom die volste 
vertroue gehad as 'n flukse en 
ervarc boer en - bo alles - as 
'n eerbare en welmenende man 
om hul boerebelange tc ver
teenwoordig. 

Want as dit neerkom op die 
brood van jou vrou en kinders 
dan soek jy nie meer slimpraat
jies nie en baat en ,Vrymesse
laarstories" en al die ander 
skietgoed van die partypolitici 
nie . . . nee, dan sock jy 'n 
koele kop, 'n rype ervaring, ver
stand en - bo alles - ecrbaar
heid; maak nic saak of dit Sap 
of Nat is nie, of sy Engels 
swakker is as sy Afrikaans of 
andersom nie. 

So kan die vertccnwoordiging 
van die hcle werkcnde volk (die 
ware volksmannc omdat hulle 
die werkers van die volk is) 
deurloop van vak tot vak, am
bag tot ambag, beroep tot be-
roep. 

lets Oor Die Geld Van Die 
Z.-Afri kaansche Repu bl iek 

Die versameling van munt-,6d. en die 3d. 
stukke is 'n baie interessante In 1898 is net Ponde en Pen
en leersame stokperdjie. Om nies gemunt en geen silwergeld 
egter 'n werklike goeie ver- nie. In 1899 is net 130 Pondc 
sameling byeen te bring is dit gemunt en hulle is vandag baie 
nodig om in net een land, of skaars. 
een tydperk in die geskiedenis, In werklikheid is dte 1899 
sc geld te spesialiseer. Oral Ponde in 1898 gemunt en die 
trcf 'n mens vandag versame- datum is net oorgestempel. In 
laars van Krugermuntstukke 1900 is net Goue Ponde gemunt. 
aan maar dit is eers met die In 1901 is geen amptelike geld 
stigting van die Suid-Afrikaan- gemunt nie, maar ongeveer 
se Muntstukvereniging (South hierdic tyd is die Gladde of 
African Numismatic Society) in Kaal-Ponde, ongestempelde 
Au.gustus 1941 dat die belang- Goue Ponde (Blanks), op kom
stelling in hierdie rigting werk- mando gebruik. Twee tipes, 
lik gaande gemaak is. naamlik die Gladde Pond <met 

Dit is noodsaaklik dat voor- 'n randjie buitc om) en die 
nemende versamelaars weet een sonder die randjie, was in 
watter muntstukke alma! vir omloop. Vir sover ek kon vas
die ou Republiek gemunt is en stel bestaan daar slegs twee 
ck wil dus probeer om hier- Gladde 10/- (met die randjie) 
onder aan u 'n min of meer waarvan rekenskap gegee kan 
volledige lys van sodanige word. Die een ekscmplaar kom 
muntstukke te gee. voor in die versameling van dr. 

Die eerste muntstukkc wat Alec Kaplan van Germiston en 
die Z.A.R. in omloop gebring die ander een is in mnr. Royle 
het was die Burgers Ponde van Baldwin van Engeland, sc besit. 
1874 wat President Burgers Geenecn van hierdie twee ver
kort voor daardie tyd in Enge- samelaars wil sy eksemplaar 
land laat munt het. Oorspronk- verkoop nie. Dit is dus voor 
lik is daar 837 van hierdie die hand liggend dat ander 
Ponde gemunt, maar aangesien versamelaars baie hoe pryse sal 
so baie van hulle beskadig is aanbied ten einde hicrdie munt
omdat mensc gate daardeur ge- stukke vir hullc versamelings 
maak het om hulle as versie- te probeer in die hande kry. 
ring adn horlosiekcttings of Van die Gladde 2/6 (sonder die 
el<;Jers te dra, is 'n eksemplaar randjie), Gladde 6d. (met die 
in 'n goeie toestand vandag randjie) en die Gladde 3d. (met 
uiters skaars. Die yersame- die randjie), bestaan daar net 
laarswaarde van 'n Burgers een kopie elk en hoewel daar 
Pond wat nooit in omloop was baie Gladde Pennies bestaan 
nis (en in 'n perf~kte toestand gaan dit moeilik om 'n goeie 
verkeer) is vandag tussen £70 een in die hande te kry. 
en £100. Die Veldponde, ook bekend 

Die volgcnde in die reeks is as Pelgrimsponde en Kom
die bekende Kruger geld wat mandopondc, is in 1902 deur die 
begin met die sogenaamde Republikeinse Strydmagte te 
Dubbeldisselb?om - mu?tstukke Pelgrimsrust gemunt. Hierdie 
van 1892. CD1e wa op dte agter- geskiedkundige Pondc waarvan 
kant verskyn da.aroi_> met tw~e 986 gemunt is, is vandag baie 
dissclbome). Hterdte fout IS skaars hoewel daar baic na
later herstel en in dieselfde jaar maaksels bestaan. 
verskyn daar ook muntst~kke Die goue Sammy Marks-trip
met die k~rrekte en~eld1ssel- pens (1898) is op spesialc ver
boom aan dte wa op dte agter- sock van mnr. Marks deur die 
kant. Die geld van 1892 is soos Munt in Pretoria geslaan. Slegs 
volg: 215 van hierdie seldsame munt-

(a) Proefstelle in Berlyn ge- stukkies is geslaan en is deur 
munt - £1, 10/- en 5/- Calma! mnr. Marks aan sy gaste op een 
met die dubbeldisselboom aan van sy partye gegee. Van die 
die wa op die agterkant) 2/6, 1894 Goue 3d, bestaan daar net 
2/-, 1/-, 6d. en die 3~. In 1892 een kopic en die is in die Suid
is net een Proefpenme gemunt. Afrikaanse Munt se muscum-

(b) £1, 10/-, 5/- <alma! dub- afdeling. Ek het vroeer aan 
beldisselboomgeld), ~1 <.Enkel- mnr. Roux, Direkteur van die 
disselboom) .. Daar ~~ ma 10/- Munt, geskrywe om te vra of 
stukke met dte enkeldtsselboo~- hulle nie hierdie muntstukkie 
wa, in hier~ie jaar gemunt me, wil verkoop nie, maar hulle 
5/- (enkeldtsselboom) 2/6, 2/-, wou nie afstand daarvan doen 
1/-, 6d., 3d. en die 1d. 

Die hele 1893 reeks (£1, 10/-, 
2/6, 21", 1/-, 6d., 3d. :n die 
Pennie) is skaars, vera! d1e 10/-,. 
1/- en die Pennie. Die 10/
van hierdie jaar is die eerste 
10/- waarop die wa met die een 
disselboom verskyn. 

Die volgende tabel gee die 
geld aan wat gedurende die 
jare 1894-1897 gemunt is: 

1894 - £1, 10/-, 2/6, 2/-, 1/-, 
6d., 3d. en die 1d. 

1895 - £1, 10/-, 2/6, 2/-, 1/-, 
6d. en die 3d. 

1896 - £1, 10/-, 2/6, 2/-, 1/-, 
6d. en die 3d. 

1897 ·_ £1, 10/-, 2/6, 2/-, 1/-, 

nie. 
Dit is eienaardig dat daar van 

sommige muntstukke net een 
eksemplaar bestaan. Vir my 
altans is dit onverstaanbaar 
waarom die moeite gedoen is 
om van sommige van die Glad
de muntstukke net cen eksem
plaar te munt. 

Dit gebeur feitlik nooit dat 
een van hierdie skaars munt
stukke, te koop aangebied word 
nie en hoewel clke vcrsamclaar 
daarna streef om sy versamc
ling so volledig moontlik te 
maak, is dit 'n onmoontlike taak 
om 'n volledige reeks van die 
Z.A.R. byeen te bring. 

NET 'N PAAR ITEMS 
om u in staat te stel om ons pryse te vergelyl{ 

Boston Potlood-skerpmakers .. . ... ... ... ... @ 15/- ell{ 
Mercury Draadheg-masjicne ... .. . ... ... .. . @ 29/6 elk 
Dubbele Glas-Inkpotte ........................ @ 6/9 elk 
Afrolpapier, 13 dm. x 8 dm ............. @ 7/- per Riem 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm. .. . ... ... ... @ 7/8 per Ricm 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. .. . .. . .. . .. . @ 5/7 per Riem 
Losblad Grootboeke - allc groottes in voorraad, 

pryse vanaf £3/51-

Alle Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om u volgende bestelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgebou SZZ, KAAPSTAD Telefoon Z-7071 .. 
~~ ~ 



\ 

BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 25 OKTOBER 1950 

Partystelsel Hind~r· Oplossing ~. • • 
(Vervolg van bladsy 1 kolom 4) llan-llavenga oorcenkoms it-~ 

llerhalwe 'n aansJ>Oring vir die 
,Die optrede v·an die Verenig-~ Hertzog reeds in 1942 verklaar Ossewnbrandwag om voort te 

de Party in verband met die het: gaan op sy ingeslane weg. 
toekenning v·an Indier-verteen- ,Die demokratiese parle-

in die Pro'l<insiale Rand Hlll Na- as deug<lelike middel tot be-
woordiging in die Volk~>raad en 

1 

mentere party is reeds lankal, 

tal, wat deurgeforseer \\US met vordl.'ring van volkswl.'lvaart, (vcrvolg van bladsy 1 kolom 5) 
'n blote partypolitieke meerder- u itgedien en is die toevlugs-
heid en nou weer vernietig is oord gcword vir lis l.'n eie-
deur • ' n under partypolitieke belangbernmende politici en 
meerderheill, moet vir ons <lie aspirant-politici." 
bewys !ewer hoe ongewens en Die blankes in Suid-Afrika 
gevaarlik dit is om oor funda- kan nie bckostig om verdecld te 
mentcle kleur,·raagstukke te staan tccnoor die nie-blankes 
beslis sondl.'r inagneming van nie. Indien blankes hul onder
die bestaan, al dan nie, van 'n gang gcwis wil bewcrkstcllig 
duidelike volkswil.'' dan moct ccn dee! van die 

WISPELTURIGBEID 
blankes gcmcne saak maak met 
die nie-blankcs teen 'n andcr 
dee! van die blankes. As die 
partystelsel hiervoor bevorder
lik is en blanke eenhl.'id on
moontlik maak dan mag dil.' 
blanke eenheid nie opgeoffer en 
die partystelsel behou word nie. 
Beslis n ie. Dan moet die par
t~·stelsel opgl.'offer word. Dit i1. 
die standpunt van die Osscwa
brandwag. 

dien ons nie dubbel-versig
tig optree met ons kleur
probleme nie, \H'h'llde: dat 
die enigste wert'ldraad (die 
V.V.O.) met sy demokratiesc 
vorm beheers word <leur 'n 
ml.'erderheid nie-blnnke ver
teenwoordiger~>; dat die 
twee grootste moondhede 
van die \\'ereld t('en ons 
Sui<l-Afrikaanse kleurbe
ll.'id is; dat <lie opkomende 
Voor-Asie wat kleur betref M:et verwysing na die Natu

rellewetgewing van 1936 wat hy 
be~;tcmpel het ,.as die wil van 
die blanke en nic van 'n party
politieke meerheld nie," hl't 
mnr. Havenga voorts op Brak
pan gcse dat tockomstige kleur
wetgewing nic aangeneem mag 
word nie .,onder 'n samestelling 
v-an <lie Parlement wat nie 'n 
groot gcnoeg mecrderheid in
sluit wat beskou mag word as 
'n <luidelike en ondubbelsinnigl.' 
uiting van die volks\\il op 
daardie punt, en du<; die moont
likh<'id nie uitsluit om weer 
vern i4.'tig- te word deur 'n ander 
toevullige parlem entere meer
derheid nie.'' 

Daarom bcpaal die eerste be
lcidspunt die idcaal van die • 
O.B. as verenigcndc volkspoli
tiek in plaas van verdelende 

'n gemengde blok vorm on
der Joo<lse Ieiding en dat 
lndie die en igste A<,iatiese 
teenv-oeter van bl.'lang teen 
Rusluml is en tegelyk van
dug om beide politieke en 
ekonomiese redes die popu
lerste lund in die hele we
reid buite ons grense is? 
Is die ou leersuk van die 
\Vester .. e demokrasie nog 
daartoe in staat om dil.' nu
we bruis('nde wyn van die 
Twintig!>te eeu te ltou, ter
wyl Stalin <lie enigstt' un
der groot krag is wnt 'n 
splinternuwe leer.ak vir 
die ontevredE: mensdom 
aanbied? Tog het die pruktyk ook vir 

mnr. Havenga geleer - soos die 
ooreenkoms wat hy met dr. Ma
lan aangegaan het bewys - dat 
'n politieke party nie steun vir 
sy wctgewing kan kry wat ver
der strek as sy cie grense nie. 
En dit is juis die s wukheid van 
die partystelsel. 

BLA."'iKES TEEN :\IEKAAR 

In die maande en jare wat 
voorle gann een blanke pnrty 
t~en 'n ander blanke party ba
klei oor <lie Kleurlinge en een 
blanke party ' gaan die Kleur
linge opsW<'<'P teen 'n ander 
blanke pa rty. En wanneer die 
opposisieparty van vandng oor 
' n jaar of til.'n Regeringsparty 
word, gaan hy besmoontlik die 
Kleurlingwetgewing Yan aan
staande jaar h<'rroep en il.'ts in 
die plek dnarvan stel wat on
aanneemliker is as die situasie 
wat vandag beers. 

HERTZOG W AARSKU 

Dit is daarom dat wyle gcnl. 

...................... ~ 
Uniale Laertrek 

Die ,·ooruitsig op die <lerde 
Uniale lal.'rtrl.'k op 7 

1
en 8 

November wek weer herinnc
ringe op van dil.' vorige laer
tr<'k wat in .Februar'ie 1946 in 
Blo('mfontein gl.'hou is. Die 
toto Jaat 'n blik werp op die 
afgevaardigd<'s in die groot 

shHbaal. 

partypolitiek. 

TWIS BELET OPLOSSING 

Troucns die O.B. is oortuig 
daarvan dat solank as wat die 
kleurvraa,gstuk die oorsaak van 
verwyt en twis bly tussen die 
politieke partyc sal dit nie op
g~los word n~e en sal die ge
spannc verhoudings tusscn 
blank en nic-blank en tusscn 
die buiteland en Suid-Afrika nie 
vcrslap nie. 

Daar het ongetwyfl.'ld 'n ty<l
perk in die geskiedenis aange
breek wanneer opnuut vasgelt> 
moct word wat die toekomstige 
verboudings tussen blank en 
nie-blunk moet wees en na wat
ter bestemming die blanke en 
die nie-blanke onderskeidelik 
moet ontwikkel. Hicrdic aan
geleenthede moet bcpaal word 
met inagncming cncrsyds van 
die ontwikkeling wat die nie
blankes ongetwyfeld in die af
gelope dekade deurgcmaak het 
en andcrsyds van die onver
vreembare reg van die blankes 
om die baasskap oor hul vader
land te bchou. 

OJimERDEEL V Al."'i HER

VOR:\IL"'iGSPROSES 

1\faar hierdie nuwe wit-swart 
patroon wnt in die toekoms op 
natuurlike wyse in Suid-Afrika 
moet ontplooi kan nie uitge
werk word binnekant die rnam
werk van die huidige partystel
sel nie. Die grondslae waarop 
ons staat en samelewings rus, 
moet hcrvorm word en die op
lossing van die kleorvraagstuk 
moet geskil.'d in samehang m et 
die hele henormingsproses. 

Die bedenkinge teen di Ma-

KAPITALISTIESE 
TING 

INSTOR-

e Is dit alles pluis met le
wenskoste, prysbeheer, ar
bcidskragte, werkcrslone 
ens. of staan die ineenstor
ting van die kapitalismc 
vandag nic met inflasie, ko
mcnde depressies en met 
gevolglikc Kommunisme 
reeds voor die deur nie? 

Dit baat nie om ons kop soos 
'n volstruis in die sand te steck 
nic of om soos 'n esc! deur 'n 
grocnbril die klippe vir groen 
gras aan te sien nie. Juis nou 
moet ons nugter staan en self
kritiek beoefen. Daar is plek 
vir 'n volksorganisnsie wat niks 
te wen dog veel te verloor b et 
in hierdie soort politieke stelsel 
waarin ons leef in Suid-Afrika; 
daar is plek "·ir 'n liggaam 
wat stl.'eds die volk eerste en 
hom,elf a ltyd tweetle knn stel 
sonder vrees vir koml'nde elek
Si('!>j dnar is plek vir die Osse
wabrnndwng as bewl.'ging wat 
koers moet hou sonder ophou, 
terwJl di<' wiel bly drnai wat 
part~·e laat kom, laat verander 
en laat verdwyn. • 

Kom na. die Jaertrek en laat 
ons saam beraadslaag oor die 
verdere dec! van die rcis wat 
nog afgclc moet word; !nat ons 
saamspan in die volle oortuiging 
dat ons saam verantwoordelik
heid wil aanvaar vir die dee! 
van die taak wat nog wag om 
volvoer tc word. 

FIN4LE REELINGS 
VIR LAERTREI{ 

Prof. Dirk van Rooy, waamemende kommandant
generaal van die Ossewabrandwag, bet die finale reelings 
in verband met die Uniale laertrek in Bloemfontein aange
konclig. 

e Dinsd,agoggend, 7 Novem
ber, vergader die Brce Groot
raad, wat bcstaan uit die ledc 
van a! die Gcbiedsrade, in dio 
Clarcndonsaal. 

e Dinsdagaand sal die laer
trek geopen word met 'n open
bare vergadering in die Stad
!laal. Dr. J. F. J. van Rensburg 
en ander leiers van die O.B. sal 
optree. 

e Woensdagmore, 8 Novem
ber, vergader die laergangers in 
die Stadsaal. Vcrwag word dat 
die Wl.'rksaamhedc van die Iaer
trek Woensdagaand afgehandel 
sal wccs. 

Dio werksaamhcdc van die 
lacrtrck sal afgchandcl word 
aan die hand van dric bespre
kin'gspunte: 

e Die koers van die bewe
ging. 

e Die pick van die O.B. in 
die land se politicke patroon. 
Dit sluit in die bepaling van die 
O.B. ,se houding tcenoor poli-

Bethal se Funksie 
Die O.B.-kommando van 

Setbal onder Ieiding van dlie 
Kommandant, mnr. F. A. van 
der Merwe, hct op 16 September 
'n funksie ten behocwc van die 
O.B.-fondsc gehou op die plaas 
Witbank van mnr. L. W. van 
der Merwe. Ondanks slegte 
weersomstandighede hct 'n der
tigtal Jedc opgedaag en die be
drag van £5 Is aan die hoof
kwartier gcstuur. 

tieke partye en toekomstlge op
trede by vcrkicsings. 

e Die organisasie van die 
beweging. Dit sluit in die ver
kiesing va~ die kommandant
generaal en ander ampsbekle
ders van die beweging sowel as 
van die lede van die uitvoercndc 
raad van die bcweging. 

e Mnr. Oswald Pirow, Ieier 
van die Nuwe Orde, sal die 
groete van sy organisasie oor
bring en voorts die Jaertrek toe
spreek oor buitclandse aangc
lccnthede. 

E regraad Aan 
Mev. Rathmann 
'n Eregraad, doktor in die 

wysbcgeerte, is deur die Univcr
siteit Stellenbosch aan mev. M. 
Rothmann van Swellendam 
<M.E.R.) toegeken as blyk van 
waardering vir die groot dien
stc wat sy verrig het met die 
ontwikkeling van die praktiese 
maatskaplike werk in Suid
Afrika. M.E.R. word as een 
van die vooraanstaande Afri
kaansc skrywers beskou en 
haar negentiende bock bet on
langs verskyn. 

a,.DlE O.B." W_9rd gedruk deur Pro 
Ecclesla Drul<kery, Ste11enboach, vtr 
die etenaar1 en ultgewera: VOORSLAG 
(Edma.) Be perk, Groote Kel'kgebou 
703, Poabu.t Hll, KerkplelD, Kaap
atad. 

Kan tnet trots 

aanspraak maak 

dat sy klicnte 

onder die hes 

geklede klasse tel. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 
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Rusland ges 
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maar 'n stut 
daar aile red 

Ponteeorco 
Italie ,gevlul 
,anti-Joodse 
hierdie feit \I 
bondgenootsk 
munism e s o '1 

dat die Britt! 
kundire a.an 
enige navr~ 
tieke betroub 
Kanada gcstt 
met die verra 
wat tans 'n t 
w eens verkla 
aan die RusSi 
atoominrigtin 
gewerk het. 
gehad tot die 
gehelp aan 
die mees mO( 
fabriek. Hy 
niese kennis 

A.K.G. SIEI 
Die adjun~ 

Smith, is ve 
Volkshospital 
geneem. Sy 
operasic en 1 
skynlik dat 
Bloemfontein 
sy daar voo1 
verbetering 1 

Brit 
Deurt 
Parle 

~ 
,,Die nu 

vir die '" 
van ons g• 
ons vertro 
saamheid 
m eenskapl 
van die 
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wat die 
Statebond 
die vryhei( 
van alle 1 
derskap ~ 
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geroem t 
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