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Geregtstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. 

Jrg.9 Kaapstad, 8 November 1950 Prys Sd. No. 51 

Die Laertrek 
Aangesien die Uniale 

laertrek in Bloemfontein 
vandag nog in sitting is, 
kan daar geen nuus in 
verband daarmee in 
hierdie uitgawe verskyn 
nie. Ons uitgawe van 
15 November sal egter 
breedvoerige verslae be· 
vat van die toesprake en 
verrigtings, wat deur 
afgevaardigdes geraad
pleeg kan word wanneer 
bulle verslag doen aan 
hul eenhede. 

ENG ELSE REGERING HANDHAAF 
IN GEHEIME WERK 

ROOIES 

Die ontvlugting van die atoomdeskundige, dr. Ponte
corvo, uit Brittanje na Rusland bet groot verontwaardiging 
in Amerikaanse amptelike kringe veroorsaak oor die lakse 
wyse waarop Brittanje sy veiligheidsmaatreels handhaaf. 
Die Britte is deur Washington aangese om hul voorsorgs· 
maatreels aansienlik op te knap. Daar is ook ernstige be· 
denkinge uitgespreek teen die Britse voorheen beroemde 
,Secret Senice" deur wie se hande die een groot ,vis" na 
die ander in die jongste tyd ,glip". 

rade (George Strauss, wie se 
kollegn, die minister van oor
log, Stracbey - onder wie die 
M.I.5 val - ook 'n uitgesproke 
Kommunis was wat tans ver
klaar dat by nie meer pro-Rus
sies is nie. Dit kan dus nie ver
wng word dat wetenskaplikes in 
die pad gesteek word solnnk 'n 
geesgenoot van bulle in sy po-

l sisie as oorlogsboof gebandhnnf 
Kommuniste was. Sommige bet word nie. Britse koerante bet verlede 

week openbaar dat daar inder
dnnd nog steeds wetenskaplikes, 
van wie bekend was dat bulle 
aan die Kommunistiese Party 
beboort bet, in gebeime labora
toriums yau die landsverdedi
ging werksaam is. 

Volgens die Daily Express is 
buJle 'n tyd gelede deur die 
M.I.5 (intelligensiediens) onder
vra nadat uitgcvind is dat bulle 

gese dat bulle net uit protes So voos is die Britse staat 
teen Chamberlain by die Kom- vandag met wie Suid-Afrika. so 
munistiese Party aangesluit het gretig is om 'n gemeenskaplike 
en, ander dat bulle uit bewonde- verdedigiug teen die Kommuni
ring vir die Russe tydens die oor- me op te bou. 
log aangesluit het maar dat hullc 
hul pro-Russiese opvattings in
tussen kwyt gcraak het. Hulle 
is op grond van bierdie versko
nings in bul werk berstel deur 
die Joodse minister van voor-

Tensy waar anders vermeld is aile 
politleke kommentaar en berigte in 
hlerdle uitgawe geskryf deur N. G. 8. 
van der Walt en W. R. Laubscher, 
albei van Groote Kerkgebou 703, 
Kaapstad. 

V.V.O. BEGIN TOEGEE 
AAN SPANJE 

Die V.V.O. se buitengewone politieke komitee het verlede 

week met 37 teen 10 stemme besluit om lede toe te laat om 

weer volledige diplomatieke betrekkinge met Spanje aan te 

knoop. Die '\'erbod op Spaanse deelname aan agentskappe van 

die V.V.O. is ook herroep. Suid-Afrika het die voorstel, wat 
van sewe Suid-Amerikaanse state afkomstig was, geonder

stew•, dog Brittanje het buite stemming gebly omdat - in 

die woorde van sy onderminister van buitelandse sake -

,ons nog steeds die grondslag veroordeel waarop die Franco· 

bewind rus. Ons is gekant teen baie van die handelinge 

wat generaal Franco verrig het om sy totalitariese bewind 
te bestendig." 

Hy het daaraan t.oegevoeg dat Brittanje Spanje nie 
bloot van uit 'n strategie·se oogpunt kan benader nie. 

Die week voor hierdie besluit 
het genl. Franco in 'n skerp 
toespraak die ,valse demokra
te" verwyt wat Spanje nog 
steeds die rug toedraai en pro
beer om die Spaansc volk te 
laat honger ly onderwyl dollars 
na die res van die wereld uit
geskep word. 

Franco het sy volk herinner 
aan die volgeboue belastering 
en vyandskap wat hulle moet 
verduur omdat bulle geestelike 
waardes boer stel as stoflike 
dinge en vaskleef aan 'n lewens
wyse wat niemand skade aan
doen nie dog hulleself baie goed 
pas. 

Nadat hy die vraag gestel het 
wat van die wereld en Wcs
Europa in besonder sou geword 

het het indien dit nie was vir 
die kruistog van Spanje teen die 

I 
i 

'·· 

, BRITSE STELSEL DEUG NIE Genl. Franco. 

Kommunisme nie, het genl. 
Franco gese: ,Ons kan lag, 
want bulle begin non eindelik in 
to sien dat ons reg is.'' 

VIR ANDER VOLKE" Partyblaaie 
Se Erkenning 

Verlede week het daar nit die kringe van die Verenigde Party, in die Cape Argus, en nit die 
kringe van die Herenigde Nasionale Party, in Die Burger, uitdruklike hevestiging gekom vir die 
Ossewahrandwag se stand punt dat elke volk geregtig is om sy eie staatstelsel te he - , wat uit die 
geskiedenis en die toestande van hnl eie land spruit." Die verklarings van die Cape Argus en Die 
Burger is 'n onverwagte beklemtoning van die beleid van die Afrikanereenheidskomitee wat in 1911 
in die ,Verklaring Namens Volksorganisasies" soos volg niteengesit is: 

'n Aanslag op die lewe van 
pres. Truman is verlede week 
in Washington gedoen deur lcde 
van 'n revolusionere groep van 
Puerto Rico. Ecn van die slui
pers is deur die wagtc doodge
skiet en 'n ander gewond, ter
wyl verskcic ander samesweer
ders in hegtenis geneem is. 

,Die staatstelsel mag nie op vreemde lees geskoei wees nie. Dit r-------,.,-----------~:-----
moet wegbreek van anes wat vals of volkskadelik is in die demo- Bele veilig 
krasie soos hier hekend en moet 'n kragtige landsregering moontlik 
maak, gehou op die begrippe van volksregering van die Suid-Afri- • en VOOrdefig 
kaause republieke, met die nodige aanpassiug in 'n gelndustrialiseer· 
de staat ter hevordering van die volksbelauge." 

Na aanleiding van 'n ekspe
riment, wat tans in Brittanjc 
uitgcvocr word, om Duitsers op 
te lei in en vertroud te maak 
met die begrippc van die Britse 
demokrasie sodat bulle as apos
tels daarvan in hulle cie land 
kan optree, skryf die Cape Ar
gus: 

,Dit is wa.ar dat bierdie 
reeling montlik tot 'n beter on
derlinge begrip kan lei. Dit is 
egter bnie twyfelagtig of dit 
demokrate van die Duitsers sal 
maak. As die Duitsers uiteinde
lik 'u demokratiese volk gaan 
word, kan dit slegs geskied in
dien bulle vir bulleself 'n nuwe 
soort demokrasie ontwikkel van 
'n spesifiek Gcrmaanse nard 
wat spruit uit die geskiedenis 
en die toestande van bulle eie 
land, en wat nie 'n nabootsing 
is van die Angel-Saksiese model 
uie. 

,Die politieke opvattings 
van enige volk word en be
boort ook bepaal te word <leur 
sy eie besondere omstan<lig
be<le - soos dit aanskoulik in 
IBrittanje gesien kan word.'' 

GEE O.B. GELYK 

Die Cape Argus erken hier
mee in beginsel die reg en die 
billikheid van die Ossewabrand· 

wag se strewe na 'n eie staat
stelsel vir die Afrikanervolk. 
As die Britse demokrasie nie 
vir <lie Duitsers deug uie en as 
bulle liewer 'n uuwe soort de
mokrnsie moet outwikkel van 
'u spesifiek Germaanse aard, 
dan deug die Britse demokrasie 
mos ook nie vir die Afrikaner
volk uie en dan is die Ossewa
brnndwag mos reg om te pleit 
vir die berinstelling en uitbou
ing van die nuwe soort demo
krasie van 'n spesifiek Afri
kaanse anrd wat reeds in die 
voormalige Boererepublieke ont
wikkel is. 

Dit is 'u baie belangrike er
kenning. 

DIE BURGER 

Die Burger skryf: ,Ons ver
welkom hierdie erkcning van 
die Sap-blad." 

.,In ander woorde", gaan die 
blad voort ,bet ons verlede 
week presies dieselfde gese. (Die 
Burger bet geskryf ,dat die 
Britse stelsel volgens Duitse 
denkers nie eens in die verwan
te Duitsland aard nie" - Red. 
O.B.). Voortgaande verklaar 
Die Burger: ,Die Britse parle
mentere stelsel deug uie vir die 
Duitsers en ook nie vir nuder 

volke wat dit al op die proef 
gestel bet nie. 

.,Maar nou kom die party na
mcns wie die koerant (die Cape 
Argus- Red. O.B.) praat, en hou 
vol dat die Britse parlementere 
stelsel met sy vorm van stem
reg net die regtc ding is vir die 
Kleurling! Die party het hom 
ook al by geleentheid ten gunste 
van die uitbreiding van politieke 
regte aan aile nie-blankes, in
sluitendc die Bantoe en die In
diers, verklaar. 

,Die demokrasie soos die 
Angel-Saksers dit verstaan deug 
nie vir die verwante Duitsers 
nie (en daarmee stem ons 
saam) maar wei vir die Bantoc, 
die Indiers en die Kleurlinge? 
Hoe moet ons dit begryp ?" 

DIE AFRIKANER? 

Die Ossewabrandwag verwel
kom, op sy beurt, hierdie erkeu
ning van die H.N.P.-blad dat <lie 
demokrasie soos die Angel
Saksers dit verstaan nie deug 
vir die Duitsers, die Bnntoe, die 
Indiers, en die Klcurlinge nie. 

Maar non kom die party ua
mens wie Die Burger prnnt en 
bon vol dat die Britsc parlemen
t.ere stelsel net die regte ding 
is vir die Afrikanervolk. Hoe 
moet ons dit begryp? 
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GEVAAR VAN DIE BUL 
EN HOENDERHAAN 

Dr. H. F. Vcrwoerd het onmiddcllik na sy aanstelling as 
minister van naturellesake sy standpunt teenoor die natu
rellebevolking bekend gemaak in terme wat elke denkende 
Afrikaner verwelkom. Hy het verklaar dat hy ernstige 
pogings wil aanwend om die goeie verhouding tussen die 
nature! en die Afrikaner te herstel, ,want dit bestaan nie 
meer nie", en voorts beklemtoon dat dit nodig is dat die 
nie-blankes as bondgenote gewen moet word wat sal mee
help om apartheid in albei se belang uit te voer. Dr. Ver
woerd het dit nie net by woorde gelaat nie, maar ook aange
kondig dat 'n kommissie bcnoem sal word om in te gaan op 
die moontlikhede van ontwikkeling van die naturellegebiedc. 

Ons twyfel nie dat die opregte klank in die Minister sc 
verklaring en toespraak, soos blyk uit sy versekering dat 
die Afrikaner geen onderdrukking beoog nie omdat hy self 
weet wat ondcrdrukking beteken, 'n aangename indruk sal 
nalaat. Sy belofte aan die naturelle om hulle persoonlik te 
gaan toespreek - iets wat in die verlede ongelukkig te vcel 
nagelaat is - sowel as sy verwysing na die goeie reens wat 
met sy aanstelling gepaard gaan, openbaar 'n sielkundigc 
begrip wat baie nodig is vir die betrokke portefeulje. 

Sover dit die persoonlike aspek betref wil dit dus voor
kom asof die faktore gunstig is vir die bantering van bier
die moeilike vraagstuk, maar ongelukkig sal die gocie saad 
op baie dorre grond val, soos dr. Verwoerd blykbaar self 
bewns is, te oordeel na die voorbrand wat hy noclig geag 
het om 01> 'n vergadering te Heidelberg te maak: 

,N asionalistc moet vertrouc he in my dade. AI 
verstaan hulle nie die stappe wat gedoen word nie, moet 
hulle glo dat dit in die belang van die blankes gcdoen 
word." 

WAT HY VREES 

As antwoord op 'n Engelsc blad wat al dadelik hierdie 
paragraaf aangryp vir partypolitieke propaganda, verduide
lik Die Burger dr. Verwoerd se bedoeling as volg: 

,Hy het gese dat sy eerste taak is om die goeie verhou
ding van die nature! teenoor die blanke te herstel, en dit 
wil hy doen deur die positiewc deel van die Regering se 
apartheidsbeleid uit te voer. So bv. moet die reserwes gere
habiliteer en ontwikkcl word, en dit veronderstel o.m. ont
wikkeling op die gebied van die landbou, die boswese en 
die sekondere nywerheid. Maar nou wect ook dr. Ver
woerd uit ondervinding dat die Sap-propaganda soos 'n dub
belloopgeweer is ... Daarby het die Sap-propaganda egter 
sy tweede loop waarmee op die Regering losgebrand word 
wanneer die Regering uit hoofde van sy voogdyskap oor die 
Bantoe stappe doen om die lot van die naturelle te verbeter. 
Dan lni dit dat die Regering op die kaffers geld mors wat 
die blanke moes toegekom het." 

Wat Die Burger hier skryf, is alte waar, maar die 
skietery met die dubbelloop is nie 'n eienskap van sekere 
'Skobbejakke wat in ons land bekend staan as ,Sappe" nie; 
dit is 'n eienskap van die partypolitiek en kleef aan elke 
opposisie of hy non ,Sap" of ,Nat" is. Meeste mense sal 
nog goed onthou hoe daar in die jare na 1936 aan die volk 
gese is dat die destydse regering ,bulle en hoenderhane" aan 
die ,kaffers" gee, en hoe dat blanke gehore van opposisie
kant moes aanhoor hoeveel miljoene ponde die regering be
stee aan die aankoop van naturellegrond teenoor slegs soveel 
duisend pond wat bestee word aan blanke nedersetting. Ons 
het dus hier te doen nie met 'n euwel wat uit die bose harte 
van niksnutse of saboteurs spruit nie, maar wat ldeef aan 
'n stelsel wat selfs die groen hout besmet. 

WORTEL VAN EUWEL 

Hoe goed 'n minister se bedoelings en hoe bekwaam hy 
self ook al mag wees, binne die Britse partystelsel het hy 
geen hoop om die naturellevt·aagstuk onbelemmerd aan te 
pak nie. Hy staan voor die bek van gewere - aan die een 
kant die verset van ontwortelde naturelle en aan die ander 
kant die propaganda van die opposisie wat aile dade van die 
regering by die volk in verdenking moet bring terwille van 
stemme. En dat die ,goeie verhou<lings" waarna dr. Ver
woerd verwys ,nie meer bestaan nie", moet in die eerste 
plaas aan hierdie Iaasgenoemde ,geweer" toegeskryf word. 
Want as naturelle aan hul volksgenote se dat die regering 
hulle onderdruk, dan kan laasgenoemde dit nog afskryf as 
rasse-vooroordeel, maar as die helfte van die blankes aan
houdend uit een mond beduie hoe die regering die naturelle 
onderdruk dan kan bulle, by gebrek aan begrip van die 
werkinge van die Britse partystelsel, tot geen ander gevolg
trekking kom as dat dit waar moet wees nie. Daarom be
staan die goeie gesindheid by die naturelle nie meer nie. En 
omdat daar voortdurend 'n opposisie van sy ~lajesteit is wat 
aan die blankes vertel dat die regering ,geld mors op kaf
fers" - sy dit op hoenderhane of bulle - kan die goeie ver
houding ook nie meer met die daad herstel word nie. 

Daarom se die Ossewabrandwag dat die grootste vraag
stuk in ons land die partypolitieke vraagstuk is. Los eers dit 
op, en bekwame mense mag daama in staat wees om die 
ander vraagstukke op te los: 

Ek bet voorverlede week ge
skryf oor die groot rigtinglync 
wat die leicrs van ons volk in 
die afgelope oorlogsjare vasgelc 
bet en waarlangs ons volk moet 
beweeg na sy toekoms. 

Hierdie week wil ek weer oor 
daardie rigtinglyne skryf en ek 
hoop om in die toekoms nog 
dikwels daaroor tE: skryf. 

In 1941 bet die belangrikc 
Afrikanereenbeidskomitee tot 
stand gekom onder die voorsit
terskap van prof. L. J. du Ples
sis. Ek wil nou Iaasgenoemde 
aan die woord stel oor die same
stelling van die komitee en oor 
die algemeen aanvaarde kocrs 
van die eengewcse Afrikaner
volk. Hy praat in 1941 soos 
volg: 

,Die komitee bestaan op die 
oomblik uit drie vcrteenwoordi
gers elk van die Herenigde Na
sionale Party en die Osscwa
brandwag; twee elk van die Fe
derasic van Afrikaanse Kultuur
verenigings en die Reddings
daadbond; en verder ds. I. D. 
KrUger, wat voorsitter is van 
die Tusscn Kerklike Kommis
sie van die Afrikaansc kcrke, 
prof. L. J. du Plessis (voorsit
ter), en dr. P. J. Meyer (sekrc
taris). 

Goddelike Eind
bestem ming 

,Die Afrikaanse volksleiers 
wat aan die spits van bierdie 
volksorganisasies staan, bet 'n 
ccnbeidsfront geskcp omdat 
bulle oortuig is dat bulle as 
werktuic van God dit in bul 
bande bet om die Afrikanerdom 
binne afsicnbare tyd te lei na 
sy goddelike eindbestemming 
en die voorlopige eindpunt van 
sy bistoriese ontwikkeling." 

Dit is ongetwyfeld noodsaak
lik om daaraan te herinner dat 
een van die deelgenote aan die 
Komitee, nl. die Herenigde Na
sionale Party, in 1948 die 
staatsmag in hande gekry het 
en derhalwe in 1950 oor die mag 
beskik om die Afrikanerdom te 
lei ,na sy Goddelike eindbe
sternming en die voorlopige 
eindpunt van sy historiese onl;
wikkeling." 

Dit is derhalwe van die groot
ste belang om te weet wat die 
Komitee in 1941 as sy gemeen
skaplike beleidsdoel gestel bet. 

Die Beleidsdoel 

Prof. Du Plessis bet in 1941, 
namens die Komitce, verklaar: 

,Die Afrikanereenheidskomi
tee aanvaar as onontbecrlik vir 
die voortbestaan en gesonde 
ontwikkeling van die Afrikaner
dom die volgende gemeenskap
like beleidsdoel: 

(a) ,'n Christelike Nasionale 
Republiek: Die toekomsstaat 
van die Afrikaner moet waarlik 
Republikeins vry en Cbristelik
Nasionaal wees. 

(b) ,Grondslag: Hierdie staat 
moet erken as grondslae: die 
ewige regsbeginsels van die 
Woord van God, die duidelike 
ontwikkelingsrigting van ons 
volksgeskiedcnis en die nood
saaklike aanpassing van bierdie 
verledc aan moderne omstan
digbede. 

(c) ,Staatsvorm: Die staat
stelsel mag nie op vreemde mo
del geskoei wees nie, moet geen 
valse of volkskadelike demokra
sie wees nie en moet 'n kragtige 
Iandsregering moontlil{ maak, 
gebou op die begrippe van 
volksregering van ons Republie
ke in die verlede met die nodi
ge aanpassing in 'n gei:ndus
trialiseerde staat ter bevorde
ring van die volksbelang. 

(d) ,Burgerskap: Die Afrika
ner, as die oorspronklikc ant
ginner van die land, moet in sy 
burgerskap bevestig word en 

beskcrm word teen oorheersing 
dcur diegene wat nie hul volste 
trou aan die land wil gee nie. 
Sy regte moet absolute besker
ming ontvang en oral en altyd 
gehandbaaf word. 

(e) ,Verhouding tot Gemeen
skapskringe: Op die gewetens
vryheid en die selfstandbeid 
van die verskillende in die skcp
ping geronde kringe moet geen 
inbreuk gemaak word nie, in 
so ver daardcur nie die neer
gelcgde staatsbeleid ondermyn 
word nie." 

Die Afwykinge 

Ek wil my Iesers se aandag 
daarop vcstig dat die Christe
like Nasionale Republiek wat 
bepleit word nic verwar mag 
word met die Empire-Republiek, 
wat die Britsc konneksie be
bou, waarna deesdae gestrccf 
word nic. 

En voorts dat die uitdruldike 
aanvaarding van die ontwikke
lingsrigting van ons volksge
skiedenis as bcleidsgrondslag 
heeltemal strydig is met en ver
bcwc is bo die hedendaagse 
pleidooi dat die dooie verlede sy 
dooies moet begrawc. 

Dit is tewens verder nuttig 
om daarop te wys dat die 
staatsvorm wat bepleit word, 
gebou moet wecs op die begrip
pe van volksregering van ons 
Republieke en nie 'n voortset
ting moet wces van die uit
heemse Britse parlementere tra
disie nie. 

Staatsbeleid 

Ten aansien van die staats
belcid bet die Komitee die toe
komsbcleid soos volg neergeh'i: 

(1) ,.Ekonomies: Die uitbui
ting van die Afrikanerdom dcur 
enige geldmag moet beeindig 
word. Die rykdomme van die 
land moct kragtig ontwikkel 
word in volksdiens en tot ver
sekering van 'n menswaardige 
bestaan aan ellre volkslid. 

(2) ,Rasseverhoudings: In die 
verboudings tusen blank en ge
kleurd moet die voogdyskapbe
ginsel gebandbaaf en die ge
lykstellingsbeleid verwerp word. 

(3) ,.Beroepslewe: Die agter
stand van die Afrikanerdom in 
die vcrskillendc beroepe moet 
verwyder word. 

(4) ,Onderwys en Opvoeding: 
Die onderwys moct op Christeli
ke-nasionale grondslag berus en 
die bandbawing van moeder
taalmcdiumonderwys moet ver
seker wees. 

(5) ,.Volksorg: Vir die volks
gesondbeid, versorging van oues 
van dae en gebrekkigcs, opbcf
fingsdicnste, beskerming teen 
werkloosbeid en beboorlike be
beer oor vermaaklikheid moet 
die staat die volste mate van 
verantwoordclikbeid neem. 

(6) ,Volks<lissiplinering: Die 
stcrkste nadruk moet gele word 
op 'n docltreffende dissipline
ring van die volk. Die leiers 
moct volkome gehoorsaambeid 
en trou van die Afrikanerdom 
kan verwag, so lank bulle die 
staat of andcr wcrltsaamhede 
van volksbelang bestuur ooreen
komstig die weg deur die Afri
kanerdom self aangewys is en 
uit sy geskicdenis volg." 

Koers vast/wid 

Ten aansien van die laaste 
punt wil ek die Ieiers van ons 
volk berinner dat onomwonde 
neergele word dat bulle slegs 
aanspraak kan maak op die trou 
en ondersteuning van die volk 
.,so lank bulle die staat of an
der werksaambede van volks
belang bcstuur ooreenkomstig 
die weg wat deur die Afrika
nerdom self aangewys is en 
uit sy geskiedenis ''olg." Dit 
beteken dat 'n Ieier nie die reg 

bet om Afrikaners se steun af 
te dwing met behulp van koe
rantpropaganda of dreigcmente 
van politieke en sosiale diskri
minasie teen bule nie. 'n Leier 
bet die reg om aanspraak te 
maak op ondersteuning slegs op 
grond van sy kocrsvastheid en 
beginselvastbeid. 

Boere Spring Vry 

Een van my lesers uit die 
Transvaal wat heel beskeie as 
,Transvalertjie" bekend wil 
staan skryf: 

,In Die O.B. van 18 Oktober 
sien ek dat mev. Van der ·west
huysen ontevrede voel oor die 
wysc van Inkomstebelastingaan
slag vir die boere. In die loop 
van my werk kry ck tc doen 
met die belastingopgawes van 
verskeie beroepe en as daar 
iemand is wat belasting vry
spring dan is dit die boerc. 
Amptenarc soos u en ek se sa
Iaris word aan die Ontvanger 
van Inkomste verstrek en ,bc
taal is die wet van Transvaal'. 
Meeste boere maak 'n skatting 
van petrol- en ander uitgawes 
en oor lone is weinig kontrole. 
Die gcvolg is dat meeste boere 
clke jaar 'n geweldige verlies 
het. Dit ten spyt koop bulle 
a! mecr grond. 'n Verandering 
in die inkomstebelasting-stelsel 
wat die cuwcls sal uitskakel sal 
die nie-boere troos, maar ek 
vrees dat die boere daarteen in 
opstand sal kom." 

Plaaslike Kontak 

,.Maar nou wil ek self 'n 
klagte bring", skryf my Ieser 
voorts. ,Ek bet in 1947 uit die 
staatsdiens getree en bet sedert
dien weer lid van die Ossewa
brandwag gcword. AI verband 
wat ek tot dusver met die be
weging gebad het, was deur die 
omsendbriewe en die offisiC!e 
orgaan. Plaaslike kontak be
staan nie. Ongelukkig kan ek 
nie na Bloemfontein gaan nie, 
maar die punt kan gerus daar 
van nader bcskou word." 

Ek is baie bly dat ,Trans
valertjie" bierdie Iaasgenoemde 
saak aangeroer bet. Dit verdien 
wei deeglik die aandag van die
gene wat verantwoordelik is vir 
die organisasie van die Osse
wabrandwag. Daar is baie of
fisiere in ons beweging wat op 
hul louere rus. Hulle doen boe
genaamd niks om nuwe lede vir 
die O.B. te werf nic: hulle be
sock nie eers nuwe intrekkers 
om uit te vind of bule O.B.-Iede 
is wat ingeskakel kan word by 
die plaaslike organisasie .nie. 
Daarteenoor is dit ook waar 
dat baie O.B.-Icde, wanneer 
hulle in 'n vrcemde omgewing 
aanland geen poging aanwend 
om kontak te sock met die 
plaaslike organisasic nie. Hulle 
beboort dit te doen. 

Terloops, baie dankic ,Trans
valertjie" vir die kiekie wat u 
gestuur bet. Ek bet dit aan die 
redakteur van die Boerejeug 
oorbandig. 

Dooiepunt Oor 
Duitse leer 

Daar is 'n dooiepunt bereik 
in die bcraadslagings van die 
Westerse moondbede vir die op
rigting van 'n Europese Weer
mag. Geen eenstemmigbeid kon 
bereik word oor die pick van 
die Duitse leer in Europa se 
verdedigingsmag nie. 

Sbinwell, die Verdedigings
minister van Brittanjc, en Mocb, 
die Verdcdigingsminister van 
Frankryk, is albei Jodc. 

Die oprigting van 'n gesa
mentlikc Europese Weermag is 
dringend noodsaaklik om Euro
pa te beskerm teen Russiese 
agressie. 
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Die Parlement: Van waar en Waarheen ? 

UNIE-PARLEMENT PRODUK 
VAN DOWNING STREET 
Die jare 1852 tot 1854 was haie IJelangrike Geen Spoor van 

jare vi1· die hele Suid-Afrika. In 1852 is die on- • 
afhanklikheid van die Transvaalse Repuhliek gewese Repub/1ek 
deur Engeland erken en in 1854 die van die 
Oranje-Vrystaat. In 1854 het die ou Kaapse Parlement ook vir die eerste 
keer tot stand gekom. Die Zuid-Afrikaanse Repuhliek (Transvaal) en 
V rystaat was uitvloeisels van die Groot Trek en is dus gehore uit 'n suiwer 
Suid-Afl'ikaanse volksheweging. Die konstitusionele wet wat die ou Kaap
se Parlement tot stlttd gebring het, het in Tafelhaai gearriveer op 21 
April 1853. Dit is deur die skip ,Lady Joycelyn" gehring uit Downing
straat, Louden, Engeland. 

Hierdie konstitusie het voor
siening gemaak vir 'n parlement 
wat bestaan het uit 'n goewer
neur, 'n verkose wetgewende 
raad met vyftien lede onder 
voorsittersltap van die hoofreg
ter, en 'n verkose volksraad 
met ses-en-veertig lede. Daar 
was nog nie ministers soos ons 
dit vandag ken nie. Die vier 
hoogste staatsamptenare het die 
reg gehad om aan die verrig
tinge van albei huise deel te 
neem sonder stemreg. 

Die ,.Wetgewende Raad" het 
tot 1885 in die ou hooggeregshof 
wat vandag nog op die hock 
van Adderley- en Waalstrate 
staan, byeengekom. Die .,Volks
raad" <House of Assembly) het 
byeengekom in 'n gebou wat 
aan die bo-cnd van Parlemcnt
straat gcstaan het en wat van 
'n Vrymesselaarslosie gehuur is. 

SELFDE GEBOU 

In 1885 het albei huise oorge
trek na die Parlementsgebou 
wat vandag nog na 65 jaar die 
Parlementsgebou van die Unie 
van Suid-Afrika is. 

Die hoerhuis (\Vetgewende 
Raad) was in daardie dae nie 
die mak Senaat van vandag nie 
Gedurende die eerste tien jaar 
van sy bestaan het hulle byna 
die helfte van die wette wat 
deur die laerhuis aangeneem io 
Of verwerp of verander. Teen 
hierdie tyd is algemeen gevoel 
dat die Kaapkolonie ten gronde 
gaan onder hierdie grondwet. 
Sir Philip Wodehouse, die goe
werneur, was ook heeltemal 
daarvoor dat die hele parlement 
maar Hewers afgeskaf en ver
vang word deur 'n enkele ver
teenwoordigende kamer. 

SELFBESTUUR 

Daar is egter maar aangesuk
kel tot in 1871 toe 'n lid van 
die Volksraad voorgestel het dat 
die grondwet so verander sou 
word dat daar in die vervol~ 
ministers sou wees. Die hoer
buis het hierdie mosie egter 
ook verwerp, nadat dit deur die 
Volksraad aangeneem was. In 
1872 is die wet deur nadat twee 
lede van die hoerhuis, dr. Hid
dingh en mnr. De Roubaix op 
'n baie sensasiewekkende wyse 
.,gedraai" het. Koningin Victo
ria hct die wet goedgekeur en 
op 1 Desember 1872 is die eer
ste Kaapse kabinet saamgestel. 
Daarna het dit darem beter ge
gaan. Die Kaapkolonie het uit
eindelik selfregering gehad, na
dat dit moeisaam die voile pro
ses van konstitusionele ontwik
lteling deurgegaan het. 

VOORSPELLING 

Geduren<le die jare vyftig eg
ter bet een van die Kaapse po
litici die dag in die vooruitsig 
gestel wanneer ook die wat die 
Kaapkolonie verlaat het om na 
Natal en <lie republieke van <lie 
Transvaal en Vrystaat te gaan 
weer saam sou kom in 'n ge
samentlike Suid-Afrikaanse 
staat onder een parlement te 
Kaapstad. 

Hierdic dag bet aangebreelt op 
31 Mei 1910. Op die laaste dag 
van die ou Kaapse Parlement 

I ~ 

Deur 
A. J. van Rooy 

het John X. Merriman gese: 
,.Ek hoop dat die van ons wat 
gelukkig genoeg is om setels te 
verkry in die Unie-parlement 
die hoe tradisies van die parle
ment wat nou opgebreek word, 
sal voortsit en op die wyse die 
toekomstige karakter van die 
parlement van Suid-Afrika sal 
opbou." John X. Merriman se 
wens het waar geword. 

ALLES OORGENEEM 

Sowat 50 lede van die Kaapse 
Parlement hct lede geword van 
die Unie-Parlement. 

Die speaker van die Kaapsc 
Parlement bet speaker geword 
van die Unie-parlement. 

Die beamptes bet met twee 
uitsonderings beamptes geword 
in die Unie-parlement. 

Die reels wat die prosedure 
vastel is oorgeneem. 

Die gebou is oorgeneem na 
tlie aanbring van 'n nuwe vleuf'l. 

Die banke van die parlements
lelle is deur die Unie-parlement 
oorgeneem. 

Behalwe bogenoemde is die 
volgende ook deur die Unie-par
lement van die ou Kaapse Par
lement geerf: 

Die stoel van die Speaker. 
Die tafel van die Huis. 
Die joernale, die uurglas, die 

septer met kas en al. 
Met ander woorde, die Parle

ment van die Unie van Suid
Afrika was nie die einde van 
die ou Kaapse Parlement nie -
dit is llie voortsetting daarvan. 

CAPE HISTORY 

Van hierdie oogpunt beskou, 
is die Unie van Sui<l-Afrika 
eintlik net 'n vergrote Kaap
provinsie. Na 1910 was die kon
stitusionele geskiedenis van 
Sui<l-Afrika maar net weer 
.,Cape History" Die senaatsaal 
van vandag is nog dieselfde saal 
waar die ou ,Wetgewende 
Raad" onder voorsitterskap van 
sir (later Lord) Henry de Vil
liers gesit bet. Die Unie-volks
raad sit nou in 'n ruimer ver
trek wat later aangebou is, 
maar die meubels is egter nog 
dieselfde. Die portrette teen die 
mure is die van ou Kaapse goe
wernf'urs en staatsliede. ltrens 
teen 'n muur is 'n ,.Unicorn" 
(perd met een horing) wat uit 
die House of Commons te Lou
den uitgekap en hier ingemes
sel is. Van die vroeere volks
rade van Transvaal en Vrystaat 
sien mens egter niks. \Vanneer 
mens in die Parlementsgebou 
rondstap, dan is dit of daar 
nooit 'n Vrystaatse Republiek 
was, nooit 'n Transvaalse nie. 
Suid-Afrika bet maar net een 
tradisie wat bly voortleef bet 
- die van <liP ou Kaapse Par
Iement, wat tot stand gebring 
is deur die grondwet wat op 21 
April 1853 met die .,La<ly Joce
lyn" uit Downingstraat, Enge
land aangekom bet. 

FINALE STAP 
En in 1949 bet die Eerste Mi

nister van die Unie van Sui<l
Afrika na Downingstraat, Enge
land, gegaan ter voorbereiding 
van die finale stap in hier<lie 
proses van konstitusionele ont
wikkeling: 'n republiek, met 'n 
grondwet wat eenvormig is met 
die van ander Statebondslamle, 
wat ook maar dieself<le konsti
tusionelc ontwikkeling deurge
gaan bet onder (lie kalme sorg 
van Moeder Engeland - van
daar die benaming susterstate! 

Ons hct nou gesien dat die 
konstitusionele ontwikkeling 
langs 'n sekere lyn dwarsdeur 
ons geskiedenis geskied het. Dit 
het begin by Lord Charles So
merset, voortgegaan onder goe
werneurs soos sir Benjamin 
D'Urban, sir Philip Wodehouse, 
sir Henry Barkly, speakers soos 
sir Christoffel Brand en sir 
James 1\'lolteno en eerste minis
ters soos Sprigg, Rhodes, Schrei
ner, Jameson, 1\-Jerriman, iBotha, 
Smuts, Hertzog en Malan. 

1\-lag die dag spoellig aanbreek 
wanneer ons finaal sal breek 
met hierdie konstitusionele rig
ting en deur staatshervorming 
sal voortgaan op <lie weg wat 
uitgestippel is <leur manne soos 
A<lriaan van Jaarsveld, Piet Re
tief, Andries Pretorius, Hendrik 
Potgieter, Paul Kruger, Marti
nus Steyn, Christiaan Beyers 
en Jopic Fourie, deur <lie Groot 
Trek, die Anglo-Boereoorloe, die 
Rebellie 1914 en die .,Stryd 
Souder Gewere" van 1939 tot 
1945. 

Beloning Vir 
Veilige Bestuur 
Motorbestuurders, professio

neel of privaat, sal in die toe
kerns vir lang tydperke van vei
lige bestuur bcloning ontvang. 
Die Nasionale Padveiligheids
organisasie kom van die begin 
van volgende jaar af voor die 
dag met 'n nuwe plan om veilige 
bestuur te bevorder. 

Die skema wat beoog word, 
het twee afdelings, ecn vir be
roepsbestuurders en die ander 
vir private motoriste. 

Belonings vir veilige bestuur 
sluit in diplomas, sertifikate en 
kentekens wat aan voertuie ge
heg kan word. Sulke belonings 
sal ander bestuurders ook aan
mocdig tot veiliger bestuur. 

(Vervolg van kolom 5) 

met 'n legio van vraagstukke, 
wil ons tog aandring dat bcslis 
verklaar word watter soort re
publiek ons as ideaal stel. An
ders kry die opposisie die gedag
te dat die party wat tans die 
grootste deel van die Afrikaans
sprekcndes verteenwoordig vir 
altyd tevrede is met die stelsel 
wat ons van Brittanje geerf 
het." 

Met verwysing na die moont
Jike vereniging van die H.N.P. 
en Afrikanerparty, spreek die 
skrywer die hoop uit dat daar 
grootmoedigheid aan albei kante 
geopenbaar sal word: 

,As ons die hand kan uit
steek na die kant van die Engel
se, dan tog seker ook na die wat 
na<ler aan ons staan." 

Moet Se Watter 
Stelsel Ons Wi I 

He Vir Republiel< 
,Hoewel ons weet dat die regerende party sy bande 

vol bet met 'n legio van vraagstukke, wil ons tog aandring 
dat beslis verklaar word watter soort republieli ons as ideaal 
stel. Anders kry die Opposisie die gedagte dat die party wat 
tan·s die grootste deel van die Afrikaanssprekendes verteen
woordig vir altyd tevrede is met die stelsel wat ons van 
Brittanje geerf bet," skryf prof. S. du Toit, van Potcbef· 
stroom, in die jongste uitgawe van die tweemaandelikse 
tydskrif KOERS. 

Die skrywer verwys na dr. 
Malan se onlangse toespraak in 
Durban waarmee hy .,in bree 
trekke" kan saamstem, veral 
omdat dr. Malan die voortbe
staan van partye wat op begin
selgrondslag verskil, aanvaar, 
maar verklaar dan as volg: 

en nie vir altyd lid van 'n Britse 
Gemenebes wil bly nie. 

GROI'oo'DSLAG VAN 1941 

,Ons moet egter waarsku dat 
ons i<leale nie verwater mag 
word terwille van toegewinge 
aan die Engelse nie. Ons Engel
se mede-burgers moet bv. weet 
dat ons onverbiddelik vashou 
aan die republikeinse ideaal en 
<lat ons as die ideaal bereik is 
in vrede en vriendskap wil lewe 
met <lie volkere, ook met Enge
land, maar dat ons \'Olkome vry 
wil wees om ons vriencle te kies 

.,Verder moet duidelik gestel 
word dat ons altyd 'n demokra
tiese regeringstelsel sal nastre
we en dit ook vir die toekom
stige republiek begeer, maar dat 
ons 'n eie Suid-Afrikaanse staat
stelsel beoog wat rekening hou 
met ons geskie<lenis. Ons wil 
weg<loen met alles wat ,vals en 
volkska<lelik is in die demokra.
sie soos bier beken<l' (1941). 

.,Hoewel ons weet dat die re
gercnde party sy hande vol het 

(Vervolg in kolom 3) 

OPLEIDING ... HUL TOEKOMS 

Maar 

die 

hoste' 

.. 

Tiena en Johan was albei ywerig in hul 
studies, en hul toekoms was baie be

lowend. Hulle sou dit nog baie ver in 
die ]ewe bring. 

Maar, om hul ideale te bereik, sou baie 
meer kos as wat hul ouers gewoonweg 
kon bekostig, want die opleiding van 'n 
ingenieur of doktcr kos baie honderde 
ponde. 

Gelukkig bet hul ouers vroegtydig 
besef dat die nodige geld nic net in 'n 
jaar of twee bymekaar gemaak kan word 
nie. Daarom het hulle betyds-toe albei 
kinders nog klein was-hul toekoms ver
;eker deur Sanlam-S ludiepolis.re. 

e En U kinders ? Sal bulle 
die loopbanc kan volg wat 
vir bulle, vir u, en vir die 
samelewing van groot bete
kenis kan wees? Vra dadelik 
hoe Sanlam U en U kinders 
se ideale kan help ver
wcscnlik . 

• Suid - Afrikaanse Nasionale 
Lewensassuransie-Mpy.Bpk. 

Hoofkantoor : 
Waalstraat 28, Kaapstad. 

Takke en Agentskappe Oral. 

C4NL4~ Daar is altyd ) 

uitkoms by Sanlnm t ~ 
------------- ' -

Sanlam, Mdeling 17d, Posbus 66o, Kaapstad. 
Laat my asb. dadelik n'Cft hoedat tt my kan help om vir 'n 
studiefonds vir my kind voorsiening te !llaak. 

NAAM : .................................................................................................................. - ........ . 

ADRES : ............................................................................................................................ .. 

Beroep: ................................................... _ ............ .Ouderdom z•olgmde r·trjaaridag .............. .. 

Kind J~ oududom t·olgende verjaamlag . 
S.f 

= =""==--==-
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f4JIJ.EI' YO GEKLA.~D"'dEEBDE &DVE&TEN811'.8: 
Hv.lahondtllke Keunlagewlap: 

(Verlowlng, huwehk, gel>oortt, IINfgeval, In memoriam, celultwentlng, 
tn•.) 1<1. per woord ; minimum 2/& per plaalng. Voorultl>et&&lbaar. Vtr 
herbAitnga 25 pat. &tala;. 

H.:r.ndeload nrttnsles: 
Etrate plaalng, 2d. per woord. Vtr h~rhai!Dgs 25 pat. atalac. 

la~l<encel<l op ,.Die O.B." <venk;rn wN'klllq): 12/ & per Jaar of 6/11 per 
4 maanda. Voorultbetaalbaar. Stuur a<lvertenalegeld, beatelllnca, en IDteken;eld 
II& VOOB.SLAQ (ED~.) BPK., l'oabot Ull, Kaapa&acl. 

TE KOOP 
Koop gebaalde Iusernhool direk van 

die prod11.1ent teen 6/- per 100. V.o.s. 
Modderrlvterataale. Minimum 7 ton 
k.m.l>. L. J. Marais, Bus 26, Mod
derrlvlcrslalle. 1/ ll/3B 

Tlen gekrulsde Dultse merino ram
metJiea van gereglstreerde vadera. Bel 
8811, Wellington. Telegrafeer Du 
Toll, Malaoatule. 4/ 10/ 19B 

Voortrekk~J'klapak (No. 4) gesklk 
vir t-geleentbede. Pas persoon van 
5 voet 9 dm., £10 of r edellke aanbod. 
Skryf aan - ,\\'trkloo!i", Po11bus 
HU, Kaap>IOld, T.K. 

GRYSBARE 
OR\'SHAIU:, aklltcra, ou voorkorns, 

onoodlg. Onrtul~; u eelt deur GRYS· 
HAARWONOt:n di e Jongste kuns
matlge wereldwonder. h aar en kopvel 
voedlngamldd•l te ~~:ebrulk, skadelooe, 
kleurstotvry, 6/· p er bottel, ~;eld met 
beatelllng.-~l't'll:""et•tuiJdtls, Posbua 
4272, JobAonuburg. D/ l / 9/4.9 

EKSTRA Beskerming! 
SAJ\'TAM S E ,.H U I S BE 
WO:-.:ERS-Pols" bcskcrm u 1\fcu
bcls en Huisinhoud nic net teen 
Brandskade nie n1:1ar ook nug teen 
akndedeur-

• Inbmak 
• Storm 
• Water 
• Aardbewing 
• Onluste 
• Ontploffings ; ens. 

Vir VOLLE BESKERMI:\G -
' n SANTA M 

, H UISBEWO N ERS· Pol is" 

•SANTt\i\1.• 
SUID•AFRI KAAN SE N ASIONALI: 
TRUST EN ASSU RAN SIE M I'Y.,BPK. 

Takke •n Agentska p pe Oral 

Anii&TYa berate! geyehare en baard 
tot natuurllke kleur. Oeen kleuratot. 
Vrrwyder skllfers, Iaat hare croel, ens. 
Gewaarborg of geld terug. 0/6 Per 
bottel, poavry. Kontant met beatolllng. 
Die Doerevroo, Poabu. 1GG9, .Jobannea
burc. EU/ 6/50 

~IEDISYNE 
OI:so:'\DHEro Is u recmau~:e erte

ots, oortuic u self deur one behande
llnp te gebrulk en u kwaal te ont
wortel, akryf, lnllgtlng gratia, Botre
cenf'C'omlddela, Posl>ua 4272, Johannea
burr. B/1/9/49 

DuiNende Ia reeds ,.an bulle kw.lt 
b~,ey. Talle vlnd daaglllu ba&t. 
Waarom sal u Ianger ly. Skryf dadellk, 
raadpleeg Die .Boerevroo, Bua 1:100, 
Johanneaburc. (Nr. 3) l/9/ 49 

MARK AGE!o."'TE 
Kamerade Aan<lar! M julle mlakleo 

'n an<ler agent oodersteun het voordat 
ek begin het, kan Julle moa darem •o 
at en toe June beaen<llogs dee!, of boeT 
Merk Julie be~endlngs DeJUnpn, U.T.H., 
die Spoorwel! verkle1 dlt so. Plaaa julie 
bestelllnf:a vir vrugtel>ome vroe~:tydli: 
by Sunrl•e Nuraertee, P oabOI 4 .Nuwe
plaas. 19/4/TK 

VAN'S CONCRETE PRODUCI'S 
(ED:US.) BEPERK 

Oll't'kt•ore: 
P. W . J . van lleerdeo. 
P. o. van neuden. 

PutJ(Itteratraat 258, 
b/v Pretorlusstraat, 

PRETORIA. 
TEELS (vlner en muur - verskll· 

lende tlpe), KOMBUISOPWASBAKKE, 
(vleklose ataal en Terrazzo), SEPT IE· 
S!!: EENllEl>E - W.C. STELLE, 
BADDENS J::N JIANDEWASBAKKE, 
VERF- EN STAALVENSTERS, LOOD
GIETERS BENOl>IODHEDE. ENS. 

8 / 11/ TK 

1\IEUBELS 
~tt:UBEL!!.- Betor meubela teen 

bllllker pryae Bahawaent 11e1, ltoot-
karretjles, drlewlele, llnoleuma, tapyte, 
ens., ook alty<l In voorraad. ~en 
Katalo~n~s. Meld waM"In u belangatel. 
-VlSSER-:\IEUBEI.'i, Lan;etraat 179, 
Kaapstad. 3/12/ll 

RADIO 
LOU\V L'V LOU\V, <Ill Beroemde 

Radlo-IDgenJeura. Btasleweg, PAROW, 
ftrkoop eo berate! Radio'• en Elektrleae 
Toeatelle. ~regl.atreerde Elelttrlaltelta· 
aanoemera. Foon II-M315 

Was U Ook By Die 
Ossewaens? 

• llet u ook gevoel hoe dit smaak wanneer Afrikaners 
saam verkeer as YOLKSGENOTE in plaas , ·an 
PARTY-GENOTE? 

• Het u ook ge~ien tot watter hoogtes ons volk in staat 
is 1nnneer by die ,·erlammende en ve~tikkende 
pa rtypolitiek opsy skuif? 

• Het u ook die bloed in u are voel bruis by die besef 
datu bcsig is met iets wat aan u vaders behoort bet? 

• Wil u graag hierdie toestand laat t erugkeer en dit 
vir die toel<oms bcstendig? 

• Dan moet u ywer \'ir die herstel van die Afrikaner se 
E IE STAATSTELSEL op die grondslae deur ons 
vaders gele. 

• Daarmee 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 verdubbell 

0~C! ~® 

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

H ierby ingesluit vind u die bedrag van ................... .. 

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

(Naam en Adres in F!lokletters) 

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

Handtekening. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/ 3 per h alfjaar . 

Voe~ asseblief Kommlssle by plattelands e tjeks. 

~.~~ ~p~~~."V~.~-~:~ .. ~~,~~.~~~.~~ fsoo~~~;;;sersj 
s tad, skryf: al vir twee jaar vir anndag I 

Ek wens net my persoonllke wat belowe is wag. 1 -------------
"":aardering uit tc .sp:eek .dat u Wat wcet u van die saalt? Is hierdie sank bchartig en dat in
die volk se repubhkcmse ldea~l dit so dat die kabinct ann die ! ligting van die sckrctaris ver· 
so pcrti~ent stel. en lewe~dlg wnt nog op aandag wag reg- ~ kry sal knn word.- Red.) 
hou - n r~pubhck so su1wer strccks of onregstrccks nnndag 
en onafhankhk as w~t president In die vooruitsig gestcl hct? 'n 
~teyn en Kruger dit gestel en Vriend het my 'n brief van die 
m praktyk. gehand.haaf het. minister van Justisic gctoon, 
Hoewel. ck. me aan die O.B. b~- waarin gese is dat sy geval 
hoort me, 1s ck tog een van d1e aandag sal geniet, en die brief 
g~tro.ustes om u b~ad te lees. is al mecr as twec jaar gclede 
Dit IS my oortuigmg dat ~Y ontvang, en daar is nog nlks 
wat nc.t een kocrant lees,. n aan my vricnd se geval g edocn 
o.nkund1g~ .bly en s~cgs subJek- nic. Dat daar onregverdighcid 
ttewc pobt1eke menmgs daarop dcur die vorige staatsbcwind 
kan nahou. Ee.rsd~ags sal daar geplceg Is, wat nog nie dcur 
op Bloemfontem ~ O.B.-laer- die huldigc bcwind in die reinc 
trek wees,. waaru1t e~ h_oop gcbring is nic, sal niemand 
daar ook v1r my nuwc msp1ra- wat op hoogtc is betwis nic. 
sie en republikclnsc lckkcrkry ' 
sal voortspruit. Indicn ons huidige bewind 

As 'n oud-gelntcrncerde met sy pragtige prestasie sover, 
van die Empirc-bcwind in S.A. die volksccnhcid wil bevorder 
mocs en het ck my bydrac gc- soos allerweU gcwens word, dan 
!ewer dcur as een van die sick- moct aan hicrdie saak wat ek 
likstcs byna twee jaar lank aanrocr d ie onmiddcllike aan
saam met honderdc ander op dag gcgcc word, of andcrs moct 
3t acre grond onder die Koffie- mens aannc<'m dat dit 'n geval 
ronteinse mynhoop, draad tc is van vinkcl en koljandcr. Ek 
kou en volksmarte tc help dra. vra maar slegs wat wat is. As 
Daar het ons gcpraat van ons u nic gcnoegsaam op hoogte is 
woonplek as ons ,REPU· nie, kan u dan nic uitvind nie? 
BI..IFJK." As dan een van ons <Ons kan nannccm dat die 
die !tamp kon verlaat na jarc Bond van Oud-gc'intcrneerdes 
van gevangenisskap, dun het 
ons altyd twee rye gcstaan en 

Nog Vasberade 
.\Im ·. P. A. Swum•poel, Gems.

bokfontein, Pos :Saboom 
spruit, skr _yf: 

Offisiere en Brnndwagtc, ek 
wil graag 'n kort briefic skryf 
in verband met die laertrek te 
Bloemfontein om te sc dat dit 
my spyt dat ek nie daar kan 
wees tbie. El< is 'n vader van 
scwc seuns; vier cie en drie 
'lkoonseuns. Ongelukkig kan 
nie een van ons daar wecs nie 
weens onvoorsicne omstan· 
digheid. AI my scuns en ek is 
nog vasberade Osscwabrand
.vngtc en getrou. Ons gee die 
K.G. die versekering dat ons 
.ml vnsstaan. Ek kan maar net 
se dnt ons van harte saam gaan 
met die belangrike bcsprckin~ 
wat daar sal wees, en hoop dat 
Llit groot sei:n sal afwerp vir 
bchoud van ons volk en vader
land. My God, My Yolk, My 
Land Suid-Afrika. 

het ons gelukkigc kameraad 
wat na vryheid kon stap In 
die rye deurgeloop hek toe, tcr
wyl ons hom onder musiekgc· 
skal toegesing het: ,LOS VAN 
E~GELAND". Die kameraad 
bet na vryheid( ?) gestap. Dit 
was vryheid om sy ~ierbares 

weer te kon sien, maar ons hct 
tog weer besef dat dit 'n uit
stappery was na die demokra· 
tiese partypolitieke gemors van 
broedervyandskap, want dit is 
mos die hoogste presta.sie van 
die partypolitiek. Paul Kruger 
het 'n volksgesagstaat gchad 
en dit Is die 11uiwerste vorm van 
demokrasie - wat die party· 
politic! een en alma! as dikta
toriaal bcstempel ten einde ver
deeldheid te saai, sodat die 
Britse stelsel van demokrasle 
kan hoogty vier - die ou Brit
se voordclige VERDEEL EN 
HEERS-gedragslyn. 

Sinode Pleit Vir 
Welwillendheid 

Ek wonder wat u lesers van 
my beskouings dink? Ek sal 
baie graag lees wat bulle ge
voelens ook is. 

Behandeling Van 
Gewese 

Ge-i nterneerdes 
.,Reg moet gesk ied", Kuapsta d, 

skryf: 
Elt voel 'n bietjie ontsteld: 

As iemand wat destyds 'n hoe 
ampsdraer van die H .N .P. was 
en ook aktief in die Osscwa
brandwag belangstelling getoon 
het, en wat byna agtcr die 
doringdraad op Koffiefontein 
beland het, stel ek bale belang 
in die rehabilitasie van die 
oud-gei'nterneerdes. As my ge
gewens korrek is, dan het die 
oud-soldate, die spoorwegman
ne en ook die polisie wat be
trokke was in oorlogslyding, 
aandag ontvang en is rehabill
terend teenoor slegs seksies van 
die bctrokke Afrikanerdom vir 
kwaadwillige vervolging vun 
die vorige Smuts-bewind deur 
die huldige bewind, bewerlt. 

MULLER SE 
l\IUSIEK

SENTHU.MS 

Kaapsta d • Pa row • BeU,·ille 

Paurl • \Voreester 

S tellcnboscb 

R. l\IULLEH BPK. 

Die sinode , ·an die KaaplandMe N.G. Sendingkerk wat 
op Worcester vergader bet , bet 'n verklaring uitgereik 
waarin die apartsheidsOJ>Vatting van die Kerk beskryf word 
as die uastrewing \ 'an ,die eiesoortige ontwikkeling van sy 
lecle op kerklike gebied." Die s inode bet besluit om geen 
uits1naak t e lcwer oor die polit ieke aspekte van apartheid 
nie omdat die polit ick nie d ie Kerk se terrein is nie. Voorts 
het <lie sinode die verslegting ,-an onderlinge rasseverhou
dings betreur en 'n ,.uitdaging" aan die Christelike blanke· 
dom gerig om die Kerk se lidmate in hul opwaartse strewe 
by te staan. 

Die verklaring lui onder meer: 

,,Hicrdie H.E. vergadering wil 
baie duidelik onderskei tussen 
apartheid wat in hierdie dae 'n 
politieke kreet het en deur poll
tiel gocd- of afgekeur, voorge
staan of teengestaan word 
enersyds en eiesoortige ontwik
keling en ontplooiing op kerk
lik gebied soos dit a! die jare 
in die N.G. Sendingkerk aan
vaar is andersyds. 

.,\Vat die vecl besproke poli
tieke aspek van die saak be
tref, weier hierdie H.E. Sinode 
om die politieke terrein te be
tree en 'n politieke beleid goed 
of af te keur en so die gees 
van die politieke verhoog in 
die hoogste vergadcring van die 
kerk in te dra. 

, H ierdie H.E. vergadering wil 
dit ook baie duidellk neerle dat, 
as konstitusioneel onafhanklike 
kerk, die N.G. Sendingkerk 
geen medepligtigheid aan of 
verantwoordelikheid vir die op
trede van enige ander kerk 
t.o.v. die stantkundige apart
heidskwcssie aanvaar nie. 

,.Die H .E. vergadering beskou 
die Woord van God ook nie as 
'n handboek wat 'n nuttige for
mule, of 'n resepboek wat 'n 
handige resep, vir elke politieke 
verskil onder mensc gee nie. 
Intcendeel, die land se grootste 
deskundiges in die godgcleerd
heid verskll in hul ultsprakc 
t .o.v. hierdie aangelcenthcid. 

,Hierdie H.E. vcrgadering wil 
egter konstateer dat dit die 
voorneme van die N.G. Sending
kerk is om soos in die verlcdc, 
as afsonderlike kerk wat die 
eiesoortige ontwikkcling van sy 
lcdc op kerklike gebied nastreef, 
te volhard in sy godgegewe 
taak van die opheffing van die 
Kleurlingbevolking op geestc
llke, s cdelikc, maatskaplike en 

opvoedkundige gebied, trou aan 
die opdrag van die Meester, 
soos vervat in Mattheus 28, vers 
19 en 20, en die weg waarop die 
hele Skrif die gelowiges aanwys. 
En in die praktyk is daar ge
noegsame en gegronde redes 
waarom op kerklik-godsdien
stige gebied eiesoortlgheid be
oefen moct word." 

Na 'n beroepdoening op die 
Klcurlingbevolking rig die 
Sinode ,,'n ernstige uitdaging 
tot die Christelike blankedom 
om ons mense in hul opwaartse 
strewe by te staan, vera! met 
betrekking tot die bestryding 
van alle euwels wat aan die 
wortels van hul bestaan kanker. 
Euwels soos drankmisbruik, die 
gewetenlose uitbuiting van geld
dorstlges en enige maatreCls 
wat doelbewuste onderdrukking 
mag beteken. ,Die liefde doen 
die naaste geen kwaad nie' 
<Rom. 13, vcrs 16). ,Op ons 
wat sterk is rus die verpligting 
om die swakhede te dra van 
hulle wat nie sterk is nie en 
onsself nie te behaag nle' 
<Rom. 15, vers 1) ." 

Eindelik verklaar die S!nodl.': 
,.Hierdie vergadering betreur 

die verslegting van onderlinge 
rasseverhoudinge en laak vera! 
die oorbeklcmtoning van geskil· 
le soos dcur die dagpers bier en 
oorsee beoefcn. Gedagtig egter 
aan soveel wnt tot dankbo.ar· 
heid stem, wil hierdie H.E. ver· 
gadering dit ns sy doel stel om 
sover dit in sy vcrmoc is, rasse
samcwerking le bcvorder in die 
gees van die cnigstc vorm deur 
God daar gcstel, naamlik Sy 
\Voord. Die evangelic van 
Jesus Christus en die Christe
like godsdiens is en bly die 
stcrkstc bindendc krag op 
aarde en elke Christen, van 
welke bevolkingsgroep ookal, 
behoort en moet 'n apostel van 
welwillendheid wees." 
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W AAROM DIE LAERTREK ? 
'n Poor Interessante Feite oar die Geboorte van die O.B. 

Vandag, 7 November, vind die 
derdc Uniale Laertrek van die 
Ossewabrandwag in Bloemfon
tein plaas. Hierdie gereelde 
byeenkomste van die offisiere 
en lcde van die O.B. bied aan 
ons die geleentheid om die af
gelopc tydperk in oenskou te 
necm en dan weer volgens die 
tekens van die toekoms, ons 
aksie vir die periode wat voor
lii, te bcpaal. 

Aan die offisiere en brand
wagte van ons Beweging wat 
nou daar vir samesprckings 
byeenkom, stuur ons die vol
gende boodskap: ,Die oe van 
ons, die toekomstige geledere 
van ons Volksbewcging, is op u 
gerig; mag u besluite so wees 
om ons in staat te stel om 
wanneer ons beurt kom, die 
groot taak van ons Beweging te 
kan voortdra." 

Seker al die laergangers in 
Bloemfontein, ken die O.B. as 
iets waaraan bulle self gebou 
bet - bulle bet gehelp om die 
geskiedenis sover tc skryf. Vir 
meestc van ons, die Boerejeug, 
is die verlede seker net ge
skicdenis - ons was te jonk 
om te help sluyf. Om die 
verledc so 'n bietjie op te hel
der, gee ons hier vir julle so 
'n paar grepe uit die vroegste 
dac van ons Beweging. Ont
hou hierdie interessante fe'itc 
- julie ouers het daaraan ge
help bou. 

* 

Met die koms van die Osse
waens na Bloemfontein in 1938 
is dr. Hans van Rensburg, toe 
Administrateur van die Vry
staat, belas met die organisa
sie van 'n perdekommando, 
wat hy aangepak bet met be
hulp van kol. Laas, destyds or
ganiserende stafoffisier vir 
Verdediging - Skietverenigings. 
Die resultaat was uiters teleur
stellend. Waar bulle gehoop 
bet op 'n kommando van 2,000 
ruiters, bet slegs 130 opgedaag. 
Na aanleiding van hierdie ver
toning van gcbrek aan dissi
pline en samewerking bet dr. 
Van Rensburg die wenk aan 
kol. Laas gegee om in sy or
ganisasiewerk kerngroepics in 
elke kommando te oragn'iseer 
op wie gereken sou kan word 
by gelcentheid van optogtc, 
kransleggings, ens. Om moont
like agterdog en teewerking 
van die regcring te vcrmy bet 
dr. Van Rensburg daarop aan 
die hand gcgee dat die organi
sasie van die kcrngroepies aan 
die Ossewatrek gekoppel word 
met die naam Ossewabrand
wag. Hier mcrk ons reeds die 
een belangrike hoeksteen van 
die O.B.-ideologic, die dissipli
nering van die volk. 

Die taak is 'n stappie verdcr 
gebring toe die wenslikhcid net 
daarna bespreek Is om 'n orga
niasic in die !ewe te roep wat 
die gees van die Ossewatrek 
sou bestendig in diens van die 
Voortrekkerideale en die volk. 

Vir ons Offisiere Verduidefik ons .... 

Daarmee is die tweede belang
rike gedagte van die Ossewa
brandwag, die samesnoering 
van alle Afrikaners in een 
magtige beweging, te berde ge
bring. As gevolg van hierdie 
samesprckings (November 1938) 
in Bloemfontein, is besluit tot 
die stigting van die organisa
sie. Opdrag is gegee om die 
grondbeginsels van die Bewe
ging te formuleer en 'n begin 
is toe gemaak met organisasie. 

Die offisiele stigting het 
plasgevind in Bloemfontein op 
4 Februarie 1939 toe ongeveer 
veertig persone uit die Vry
staat en twee persone uit 
Transvaal 'ingesweer is met die 
plegtige ccd om nic tc rus al
vorens die vryhcid van die 
Afrikanervolk hcrwin is nic. 

* 
En so vcrgadcr ons nou weer 

om by hernuwing daardic ced 
teenoor ons God, ons Volk en 
Vaderland af te le. Twaalf 
jaar is agter die rug sedert die 
ecrste besluit om die O.B. te 
stig, in November 1938 geneem 
is - baie bet moeg geword en 
uitgesak, andere het bang ge
word en sagter kussings gaan 
soek, andere skree nog van 
secpkissies af. Ons plig en 
taak is dit cgter om aan te hou, 
om daardie gedagte voort te 
dra en om nie te rus alvoren'S 
die vryheid van die Afrikaner
volk herwin is nie. 

ONS BELEIDSPUNT NO. 3 (Dee/ IV) 

Beroepsverteenwoordiging 
KONFLIKTE 

Daardie kritiese Ieser van 
so-ewe sal alweer met 'n be
swaar kom en se: ,Ja, dis alles 
wei. Maar wat van die bot
sende bclange tussen die groe
pe? By voorbeeld tussen boer 
en stedelike verbruikcr, ens.?" 

Ons gee geredelik toe dat 
daar botsings gaan wees. Maar 
bulle is vandag on<ler die par
tystelsel ook daar. Trouens, die 
hele !ewe is 'n konflik en wry
wing. Dit is die wet van die 
stryd om die bestaan - een 
van die natuurwette; en die 
enigste akkergrond, waar alle 
konflikte - of altans alle mens
like konflikte - opgelos is, is 
in die kerkhof. 

Maar dit alles is nog geen 
rede om nie vakkundige ver
teenwoordiging te kry nie. Om 
weer 'n voorbceld te noem: 
Byna aile boerevertakkings is 
verteenwoordig in die S.A.L.U., 
en tog weet ons alma! dat daar 
belangebotsings binne daardie 
Unie moet voorkom. Die 
suiwelboer, wat sy koeie moet 
vocr, die wil goedkoop koei
voer bry en die mielieboer wat 
sy lewe uit die mielieoes moet 
maak en sy landbankrente 
daaruit moet betaal, die wil hC 
dat mielies nie vir 'n appel en 
'n ei moet gaan nie. Nietemin 
is hulle albei boere en albei is 
in die Landbou-unie georgani
seer. Binne die S.A.L.U. moet 
bulle botsings in elk geval op
gelos word. 

Hoe nader hulle aan mekaar 
georganiseer is hoe beter is die 
vooruitsigte vir 'n billike oplos
sing en vir die kans dat elkeen 
die ander se moeilikheid sal 

kau begryp. 
In die partystelsel word daar

die konfliktil gladnie opgelos 
nie . . . . hulle word net teen 
mekaar afgespeel, behalwe in 
so ver as hulle op die lange 
baan geskuif kan word. 

En in eleksietye word daar 
woes beloof, natuurlik. 

Maar die Ossewabrandwag 
wil ook op hierdie punt verder 
gaan en die saak nie net aan die 
verhoopte goeie gesindheid van 
die betrokke groepe oorlaat 
nie. 

Ons staan vir eie seggenskap 
vir die beroepe, asook vir hul 
meer direkte verteenwoordi
ging: dit alles onder die ko
ordinerende Ieiding van die 
staat. 

Bokant aile beroepe staan die 
staat, wat die gesamentlike volk 
as gcheel verteenwoordig en 
wat die beroepe onderling moet 
inskakcl na die algemene volks
belang, want die boer, mynwer
ker, spoorwegman, ens. is nie 

beroepsverteenwoordigers in sy 
beraadslagings en staatsaksies 
te ken en te hoor voordat hy 
wette uitvaardig en stappe 
neem wat die volk in die al
gemeen en die betrokke be
roepe in die besonder mag 
raak. 

Ook vandag is daar onseker
hede, maar hulle word vandag 
,opgelos" deur 'n partykoukus 
wat nie beroepe maar wei 
stemme nodig het. En die stem 
van elke Kleurling in Distrik 
Ses weeg by hulle net so swaar 
as die van die boer op sy plaas 
- al raak dit 'n boerekwessie; 
want die partystelsel tel koppe 
en nie belange nie. En die lee 
kop en die vol kop word albei 
getel as ,een"! 

Die beroep, egter, die tel 
gladnie! 

Daarom se die Ossewabrand
wag: Eic Seggenskap vir die 
Beroepe en Bedrywe, met In
skakeling Yan Beroepsverteen
woordiging in die Staat. 

net boer of mynwerker of 1----- ---------
spoorwegman nie. Hy is te
wens volksgenoot en organics 
verbonde met ander volksge
note wat wei aan ander be
roepe en bedrywe behoort, 
maar nietemin sy vader of 
broer of suster of neef of wat 
ookal is. 

Net soos hy 'n vakman kies 
om sy vakbelange te behartig, 
so kies by ook 'n volksgenoot 
om sy volksbelange in die al
gemeen te verteenwoordig en 
daaroor te waak. 

Dit is die taak van daardie 
gekose staatshoof of regcrings
hoof, wat deur die hele kie
sersliggaam gekies is, om die 

(Vervolg van kolom 5) 
gewillige helper . . . . 

Johan skud sy kop. Dit voel 
asof daar 'n paar pond lood 
aan hang. Maar wat het ge
beur? Vaagweg kan hy ver
skillende voorwerpe onderskei 
- 'n man - iemand buk oor 
ho:n! 

,Het ek hom ingehaal? Is 
hy veilig?" 

,.Mencer dis wat ek v'ir jou 
wou se voordat jy in die water 
ingeduik bet. Ek was egter 
te laat om jou te keer. Die 
man wat jy vanmiddag wou red, 
bet drie dae ,gelede al ver
drink .... " 

Ons Lede Se Bydrae 

SY POGING 
Nie juis dat Johan geen beter 

betrekking gan kry nie, maar 
net omdat by van swem hou 
wil hy graag 'n lyfwag word. 
Inteendeel, hy is 'n uitste
kende en luagtige swem
mer en reeds op Kollegc 
het hy al getoon wat in hom 
steek toe hy hul liggaamsop
voeding-instrukteer uit die 
swembad ,gered bet. Hy bet 
onverwags 'n kramp in sy been 
gekry, en hoewel daar baie stu
dente tydens die voorval aan
wesig was, wou nie cen, be
halwe Johan Neethling, dit 
waag om in te duik nie. 

Hy het a! by a! die gewilde 
strandoorde probeer om lyfwag 
te wees, maar die outoriteite bet 
maar altyd gese hy kan nie 
goed genocg swem nie. Maar 
sy kans sal kom. As hul hom 
maar net 'n kans wou gee. 
Maar wie sou nou sommer so 
goedsmocds verdrink net om 
hom op die proef te stel? Nee, 
dit sou nie gaan nie. Hy is al 
weer te ligsinnig. 

Maar nou is hy by Witsand, 
en hoewel dit nie juis alte druk 
hier is nie, bestaan daar tog 
'n kans dat hul hom sal op
neem, want gedurende vakan
sietye kom hier sommer baie 
mense. En wie weet. Miskien 
kom sy kans nog vandag. 
Waarom moet 'n man nou ver
drink as daar ander is wat 
heeltemal in staat is om hom 
te help? 

In hierdie stemming verlaat 
Johan Neethling sy kamer en 
stap teen die strand af. Die 
lug is besonder bedompig van
dag, en hoewel die see baie 
ontstuimig is, is daar tog baie 
mense wat le en lees, of hul 
met een of ander vermaaklik
heid besig hou. Hy sal egter 
nie by hul bly nie, want sy ge
dagtes draai nou so rond dat hy 
liewer aileen wil wees. So diep 
is hy in sy gedagtes versonke 
dat hy eers helder kon dink toe 
hy in 'n ouman vasloop en die 
hom toesnou: ,Jongman, is jy 
siek?" 

,H'm, sick se voet," was a! 
kommentaar, en hy stap weer 
aan. 

Hy wou net weer omdraai 
toe sy ore 'n geluid opvang. 
Wat; kan dit moontlik wees? 
Ja, daar is dit weer - 'n Dui
delike geroep om hulp. Iemand 
verdrink! 

Nou wag Johan ,geen oomblik 
meer nie, maar begin nael teen 
die strand af in die rigting van
waar hy die stem gehoor hct. 
Dis ook nie lank nie of hy sien 
hom. 'n Manspcrsoon wat spar
tel vir al wat hy werd is om die 
krag van die water te trotseer. 
Reuse branders rol oor hom, 
spoel dan sag murmelend teen 
die seesand op, om dan weer 
terug te vloei na die volgende 
reeks branders. Dit alles !ton 
Johan egter nie raaksien nie. 
Hy kon nie raaksien hoe die 
drenkeling hoog in die lug ge
swaai word, dan weer onder 
gedompel word, en steeds dieper 
ingetrek word nie. Hy kon 
net die angswekkende klaag
huil van die drenkeling hoor, 

Ons Kiekie-AI bum 

Boereseuns besig met Seinwerk 

en dit spoor hom aan om no,g 
gouer te ontklee. Gelukkig het 
hy darem sy baaibroek ook 
aan, want hy was juis van plan 
om later 'n sonbad te neem. 

Hy duik in die water in, maar 
voel nie eens die buitengewone 
koue nie. Al wat hy hoor is 
dat iemand hom terug roep. 
Maar wat wou. Is hul dan 
bang? Soos 'n waansinnige 
swem hy vorentoe. Dan word 
hy skielik ondergedompel om 
net weer kort by die ingaanplek 
uit te kom. Weer voer die 
water hom terug en hy bly vir 
'n paar oomblikke soos 'n 
papier in die branders rond
maal. As hy net deur die bran
ders kan kom. As hy net kan 
deurkom. Hy moet! 

Weer kom sy kop bo water 
en met al sy krag swem hy 
weer. Hy kan nou reeds voel 
dat sy kragte gedaan raak, 
maar nog net 'n endjie, dan is 
hy dcur. Johan duik vinnig 
weg vir 'n groot brander, en 
toe hy weer sy kop uitsteek 
sien hy die drenkeling 'n hele 
ent van hom af spartel. Maar 
nou sal hy hom inhaal. Die 
branders is mos nou agter, en 
onwillekeurig versnel hy weer 
sy pas. 

Maar ten spyte van die ge
weldige kraginspanning is daar 
tog iets wat hom hinder. So 
'n snaakse gevoel as hy na die 
drenkelink kyk. Toemaar wat, 
sy verbeelding speel hom net 
parte - hy is nou daar. Hy 
kon ook merk dat die geroep a! 
flouer word, maar hy kan nie 
nou rondkyk nie, hy moet net 
swem. 

En dan is dit inecns alles 
stil. Johan kyk om. Die bran
ders raas nog net soos voor
heen, maar hy kry 'n gevoel 
dat hy op die oomblik aileen is. 
Hy kyk weer vorentoe (en jou 
waarlik! Die drenkeling het 
gesink. Kan dit moontlik 
wees? Hy trap so 'n tydjie 
water, maar besef dan dat hy 
dit nie so kan volhou nie, en 
uit gevaar dat hy sy !ewe mag 
laat, besluit hy om maar wyslik 
om te draai. 

Met lustelose hale swem hy 
terug, maar nou eers besef by 
dat by heeltemal uitgeput is. 
Hy is reeds tussen die branders 
en kan voel dat 'n ontsettende 
vrees hom beetpak, maar hy 
kan nic nou paniekcrig word 
nie. Die branders slinger hom 
na. willekeur rond - hy kry 'n 
stuk bamboes beet, klou daar
aan vas, maar sy hande gly 
willoos weg en hy verdwyn 
weer onder die oppervlakte. 
Weer kom hy op, maar sy oe 
word reeds ,glasig en nog steeds 
word hy been en weer geslinger. 

En dan voel hy vaste grond, 
slinger vorentoe en plas deur 
die water, maar val weer neer 
en klou wanhopig aan die bam
boesc vas. Weer trek die water 
tcrug, en met 'n laaste poging 
strom pel hy na vore; om dan 
neer tc val in die arms van 'n 

(Vervolg in kolom 3) 
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8 Danie Siebrits, Franshoek. 
L. Stander, Oudtshoorn. 
Loffie van der Merwe, Slab

berts. 
9 Johannes Muller, Kakamas. 

Elizabeth Knoesen, Buur
mansdrift. 

10 Jan Niewoudt, Vryburg. 
Stefanic Siebrits, Franshoek. 
R. de Villiers, Oudtshoorn. 
Willie van Zyl, Outjo. 

11 Roelof Joubert, Bosbokrand. 
12 Annie Eksteen, Franshoek. 

Magrieta Berkholtz, Frank
fort. 

13 Andre le Roux, \Vellington. 
Santie Hugo, Franshoek. 
Lenie Prctorius, Rustenburg. 
Christiaan Janeke, Frank-

fort. 
14 Anna Havenga, Mafeking. 

Bertie Louw, Paarl. 
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RUSSE HET KIEMWAPEN 
VERVOLMAAK Maar Weste wil 

niks Daarvan weet 
Ontetellende fe ite in verband met die ontwikkeling van die kiem· 

wapen in Uu~land is '\'en·at in d ie jong::;te aflewering vun Intelligence Di· 
ge~t. Die mees ontstellende feit is egter dat die Wester se staatelui geen 
aanduiding gee dat hnlle van hierdie dodelike gevaar h ewus is of bewu~ 
wil wor d n ie. 

'n Aantal maaude gelede het die hlad- wat agt m aunde vooruit voor· 
S}>el het wanueer die Uusse lm l eerste atoomhom sou laut ont}>lof - ge· 
meld dat die Russe die k iemwapen op 'u aautal p olitiek e gevangcnes uit· 
getoets het t'n dat die militcre hoofde in hul ekik gelyk h et m et die u itslag. 
Tans word 'n mededeling aangehaal '\·an ' n Oos-EurO}>ese wetensk aplike 
wat hom op die oomblik in Amerika bevind nadut hy in sy loo}>huau ken· 
nis opgedocn het in verhand met die ontwikkeling van d ie kiemwapen deur 
die Husse. 

Die hetrokke wctenskaplike word weens sy anti-kommunisticse oor· 
tuiging deur di~ geheime polii'iie ge sock en h e t n et ' n I>uar dae voor die 
onderhoud in Amerika as 'n immigrant aaugekom . 

Voor die tweede wereldoor
log was hy dircktcur van ecn 
van die grootste mcdicse inrig
tings in die hoofstad van 'n 
Oossccstaat, tans 'n satelliet 
van die Sowjet. Tocntertyd 
was sy nnti-kommunistiese op
vatting nog nie ontwlkkel nie, 
en was hy van gcvocl dat hy 
as wctenskaplike vcrhewc bo 
die politick mocs wces. Ge
volglik het hy vriendskapsbe
trekkingc met wctcnskaplikcs 
in Rusland gehandhaaf en ook 
professioncle besocke met Sow
jct-wetenskaplikes uitgeruil. 
Op die wyse het hy reeds sovcr 
terug as 1923 verneem van die 
Russiese planne vir 'n kiemoor
log as decl van hul militerc 
strategic. 

:r•o'IE AA.VSTEEKLIK 

Die Russlese bakteriolo•'i wat 
hy ontmoet het, het hom mee
gcdeel dat die amptelike mening 
gekant is teen die gebruik van 
epidemiese slektes weens die 
gcvaar dat dit uit bcheer kon 
raak en die opmars van die eie 
troepe kon bclemmer. 

Attn hom is in 1924 gese dat 
tfie moeilikheid oorbrug i<; deur 
dat dnarin geslnag is om die 
bnkterie wat verantwoortlelik 
vir voedselwrgiftiging i!l, die 
gevreesde botulisme, te jo;()Jeer. 
Dit i!l nie 'n eplderniese siekte
kiem nie, maar 'n middel om 
groot ma,..!tas mense te vergif
tig. Die kieme kan nic van 
een persoon op 'n ander oor
gcplant word nle, maar lewcn
digc kieme kan die liggaam 
deur die oe, ncus en mond 

binnedring en binne dric dae 'n 
pynlike dood veroorsaak. Vol
gens die Russiese bakteriolo\i 
kan die kicme no. hul afskei
ding deur 'n geheimc proses on
bedrywig gemaak word en vir 
jare, indien nodig, opgegaar 
word in die vorm van 'n droe 
poeier. Sodra h ierdie poeicr 
blootgestcl word aan normalc 
klamtocstande, word die kieme 
besonder bedrywig, maar sterf 
na 'n dag of drie, vier. 

Op die wyse sal 'n rcusag
tige gebied wat vergiftig is, 
na vyf of ses dac vellig wees 
vir oprukkende troepe. 

DUITSEUS KRY DIT 

Tot in 1924 bet die Russe 
nog nie daarln geslaag om die 
kleme op grootskaal tc fabri
seer nie en was daar ook nog 
geen teengif bekend nic. Toe 
die Duitse let:rs Rusland in 
1941 binnegeval bet, het bulle 
die wetenskaplike met bulle 
saamgcneem en hom aangese 
om ondersoek In te stcl na 'n 
tcengif vir die botulinus-kiem, 
maar dit bet hom nic geluk nie. 
Gedurende hier die tyd bet h y 
volled ige toegang gehad t ot 
a ile Duitse geheime venlae 
aangannde die Russiese k iem
wapen-inrigtings waarvan som
mige in Duitse hande geval bet. 
Hieruit het hy te wete gek om 
dat <lie R usse aile '!ltruikelblok
ke oorltom bet en inderdaad 
daartoe oorgegaan het om die 
kieme op grootsknal te ver
vaardig en hoeveelltede daar van 
op te gaar. 

·Vakbonde Breek VVeg 
'n Tweede onttrekkin~ van vakbonde ann die Suid

Afriknanse Vak- en Arbeidsraad bet , ·erlede week plaasge
lind toe sewe valtbonde besluit bet om hul verband met die 
raad te , ·erbreek. Die vakbonde is : Die Kaapse Unie van 
Hotel· , Kroeg-, en Verversingswerkers; Die Kaapse Unie 
van Brouerywerkcrs1 Die S.A. Verenigings van Ketelmakers; 
1\lctaalsmelters; .t:tc}{trisiteitwerkers; Bankbeamptes; en die 
Bakkerswerkers van die Witwatersrand. 

Voorhccn het die belangrikc 
Tipograficse Unie en die Myn
werkersbond reeds uit die raad 
getrce. 

Die Genmalgemccrde Inge
nieursunie en die Vereniging 
van Reduksiewerlters oorweeg 
tans om ook uit die raad te be
dank. 

'n Kon!erensic van verteen
woordigers van al die vakbondc 
wat weggebrcek hct, sal glo 
ccrsdaags gehou word om te be
sluit oor die stigting van 'n nu
we federale nrbeidsllggaam. 

LA.~G STRYD 

wat reeds jare in die Suid
Afrikaanse Vak- en Arbeidsraad 
woed tussen die linksgesindes 
en die regsgesindes oor die raad 
sc beleid ten aansien van Kom
muniste ~n nie-blankes in vak
bonde. Vermocdelik bet die 
stryd opnuut opgevlam oor die 
kwessie van vakbondc sc steun 
aan persone wat deur die ,be
redderaar'' kragtens die anti
kommunistiesc wet as Kommu
nistc ,.genocm" is. 

'n Aanduiding dat kleurbeleid 
>ngetwyfeld lets met die onttrck
klng van die vakbonde te doen 
het, word gegee in 'n verkla
ring namens die raad waarin 
ges€: word dnt die veclrassige 

Amptelik is daar nog gcen re- snmestelling van die land se 
des verstrek waarom die vak- arbelders vir die raad problcme 
bondc weggebrcek het nie. Ver- skep waarvoor niemand alge
moed word dat die onttrekking meen aanvaarde oplossings kan 
'n voorsettlng is van die stryd , bied nie. 

\ 'ERSPREIDLVG 

Daar was ook verwysings na 
metodes van verspreidlng van 
die kieme uit die lug deur 
middel van Of laagvllegendc 
vegvliegtuic Of spesiaalbereide 
spulte wat met valskcrms dcur 
hoogvliegende bomwerpers ge
los word, of dcur spcsiaalvcr
vaardigde bommetjies met 'n 
ligte lading springstof wat net 
genoeg is om die buis te laat 
oopbreek en die poeier tc ver
sprei. Sover die wetenskaplike 
wect, bet die Duitsers egter 
nooit daarin gcslaag om van 
hierdie soort wapens in hande 
te kry nie. 

Die wetenskaplike bet na die 
oorlog eers gehelp met die be
stryding van siektes in die 
kampe van verplaaste persone, 
en het later as erkenning vir 
sy werk toestemming verkry 
om na Amerika te gaan waar 
by in 'n hospitaal sou werk. 
Hy '\·erklaar dat d ie gebrek ann 
Ameriknanse kant om clie ge
vuar waarvau by kennis dra te 
beset, t()t 'n g root mate sy be
vryding bedert: 

,Ek "~ aan bulle dat die ann
val drelg, maar bulle glo my 
nie. Ek se aan huUe dat d ie 
Sowjet die verskriklikste 
wapen'l gaan gebruik wat d ie 
wereld nog ooit geken bet, maar 
bulle glo my nie. Wat kan ek 
doen om d ie mentse die ontset
tende gC\o'ltar te laat beset?" 

Die waarnemer, aldus Intelli
gence Digest, wat 'n veteraan 
van derglike onderhoude is, 
meld dat hy nic kan onthou 
dat hy al ooit so beindruk is 
deur algehele opregtheid en 
sulke pynlike verydeling nie. 

Die herdenklng van die lan
ding yan Jan \'Un Riebeeck 
in 1952 sal bekend staan as die 
Van Riebecck-fees, volgcns 'n 
besluit van die betrokke komi
tee. Die gedagte van wat uit
gebeeld gaan word is: ,Suid
Atrika na driehonderd jaar", 
en die slagspreuk sal wees: 
,Ons bou 'n nasie." 

(Vervolg van kolom 5) 

Dlt is en bly jammer dnt bier
d ie soort sak e nie bui te d ie 
seksionele partypofitiek deur 'n 
soort '\·olksreferendum k on op
gelo!! word nie. \Vant oor (\ie 
wes.e van llie sank is onR tlit 
tog grotendeels eens a., Suid
Afriknners, muar oor d ie pro
sedure verskil ons a"' party
annhangers en die prosedure 
wnt nou ge,·olg gaan word, is 
noodgedwonge ' n onbevredigcn
de noodhulp, 

t .. Dlli: O.B." word cecSruk deur Pro 
Eccleala Drukkery, Btellenboscb, vir 
die etenaara en uttaewers: VOORBLAG 
(Edml.) Beperk, Groote KerkaebOu 
703, POib\18 1411, KerkplelD, Xa&P· 
llta4. 

Bespiegelings Oor 
Reorientasie 

Best>iegelings oor die poslsie van die ,twee Hanse" in 
die tockomstige politieke samestelling van die land is \'Cr· 
\'at in 'n bydrae van prof. L. J. du Plessis in die voorlaaste 
uitgawe van Dagbreek oor die moontlikheid van 'n polit ieke 
reorientasie. Hy skryf: 

'n Tydjle gelede bet ons 'n 
paar gedagtes uitgespreek oor 
wat in hierdie verband moont
lik lyk, en wat as onmoontlik 
beskou moct word. Intussen 
het sake verder ontwlkkel en 
kan reeds gewaag word om 
sekcre toekomsmoontlikhede as 
waarskynlik te bestempel. 

Hieronder val ten eerste die 
stewigc vestiging van die Her
enigde Party in die bewind 
deur die sekerlik komende ver
wydering van die Kleurling
stemme na 'n apartc lys. 

Ten tweede kan aangeneem 
word dat dit ook binnekort sal 
lei tot 'n vereniging van die 
Afrikanerpnrty en die Herenig
de Party. 

,A.VDE it STEUN" 

Ten derde kan verwag word 
dat hierdie rcgeringskombinasic 
sterk steun sal ondervind van 
kringc wat tot nog toe by die 
Vcrenigde Party geskaar was, 
betsy direk of deur 'n selfstan
digc groepsorganisasic vir 
samewerking met die hcrbore 
Nasionale Party. 

llierdie ontwikkeling sal dun 
saam m et ander omstundighede 
waar.,kynJik meebring dat die 
republikeinse ideaal minder op 
die '\·oorgrond ge'>tel word r n 
dat die a'amnoediging van gc
balt\nseerde blank e imrnigrasie 
meer beklemtoon sal word. 

Tersclfdertyd sal die ekono
miesc ontwikkcling van die 
land mecr op die voorgrond 
tree en sal die positiewe ont
wikkeling van naturelle-selfbe
stuur voorrang vcrkry bo af
skaffing van die huidige parlc
mcntcrc verteenwoordiging van 
die naturclle-bevolklng. 

,STE)ffiEG-SUSPISIE'' 

kerc moellikhcde wat veral 
saamhang met die persoonlik
heid van die twee hoofluite
nante onderskeidelik In die 
Hcrcnigde Party en die Afrika
nerparty, die twee Hnnse, nl. 
Hans Strydom en Hans van 
Rensburg. 

TWEE STANDPUNTE 

Ecrsgenoemdc sal mocilik 
vrede kan vind met die voort
bestaan van die parlemcntcre 
naturelle-vertecnwoordiging en 
met die vervanglng van die re
publikeinse strewe soos hy 
reeds ook openlik te kenne ge
gee het; en laasgcnoemde sal 
sy Hertsogietiesc gewete ten op
sigte van die Kleurlingkwcssic 
ternouernood kan sus met 'n 
berol'p op die Speaker se be
slissing. Verder is hy gebind 
aan die ideaal van algehele 
segregnsie en van radikalc re
publikanisme. Bowendien sal 
lojaliteit aan sy volgelinge hom 
verpllg om snmesmelting van 
die nasionaalgesinde partye tc 
wcerstann as dit nie voorafge
gaan word deur verwyderlng 
van die bcstaande diskrimina
sic teen lede van die Ossewa
brandwag nie, 

Verwag kan word dat Hans 
Strydom oor sy cie besware 
vereers sal heenstap, as die 
einddoel soos hy dit sien, nic 
gerepudieer word nie. Hans 
van Rensburg sal dit moeiliker 
vind om insgelyks te doen. 
1\laar sy naamgenoot sal hom 
hierin baie kan help us by die 
diskrimina.,ie-,.Iagboom, wat tog 
nie meer \'an praktiese beteke
nis is nit', help venvyder. Dit 
sal ook meebring dat die O.B.
hoof nic meer so gcneig sal 
wees om sy kritiek op die Her
enigde Party toe tc spits nie. 

Deur dit alles sal die wind DIE BUITEWtl:RELD 
verder uit die seile van die 
Verenigde Party geneem word Hoe dit sy, die Herenigde 
omdat hy elntlik aileen teen die Party sal sekerlik versterk 
eerste punt sterk kan optree, word deur die komende ver
naamlik teen die politieke seg- wikkelingc, en as mnr. Haven
regasie van die Kleurlinge, en ga deur die Afrikanerparty ge
die wyse waarop dit gedoen steun word in sy samewerking 
gaan word. Hierdie reaksie sal met die Herenigdc Party, soos 
egter tot 'n groot mate sy effek tot nog toe die geval is, kan 
inboet vanwee die suspisie dat daar 'n belangrike politieke re· 
die beswaar grotendeels ge- oriCntasic uit voortvloei. 
inspirecr is deur die feit dat Dit is lets wnt die inwendige 
die Party sc stemkrag aan- politieke situnsie grootliks sal 
merklik sal verswak. stabiliseer, maar wat ons nie 

Binne die nasionaal-gesinde meer populer in die buitcw~reld 
groep veroorsaak die bo gesket- sal maak nle inteendeel! 
stc ontwikkelinge egter ook se- 1 (Vervolg in kolom 3) 

Waar u ook 
mag wees 

Kommando 
die gewildste 
Suid-Afrikaanse sigaret 
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