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Gereglstreer aan die Roofposkantoor as 'n Nuusblad. 

DIT I'S NOU DIE TYD·VIR DIE .. 

REPUBLIEK- DR. VAN ZYL 

Jrg.9 Kaapstad, 15 November 1950 Pryssd. No. 52 

Besluite Van 
Die Repu bliek 

Die Ossewabrandwag voel dat 
'n nuwe skof op die pad na ons 
volksbestemming · aangebreek 
bet. 

Die Laertrek 
staat ter bevordering van 
volksbelange. 
Die O.B. aanvaar hierdie 

grondslag as uitgangspunt vir 'n 
vrye republiek buite die Britse 
Statebond. 

Dit was in die jaar 1938 wat ek vir ·die eerste maal verneem het van 
die heweging, die Ossewahrandwag, onder Ieiding van kol. Koos Laas. 
Ek het verder verneem dat die hoofdoelstelling van die heweging was die 
verkryging van 'n repuhliek in Suid-Afrika. Daartoe sou Afrikanerkragte 
georganiseer word en ingespan word op 'n wyse wat nog nie vantcvore in 
ons vryheidstryd beproef is nie. Die volk sou saamgevoeg word huitekant 
die politieke party-verhand omdat aile poginge om huJle binne party· 
verband saam te bring, keer op keer skipbreuk gelr. het. 'n Poging sou 
aangewend word om die Afrikaner te dissiplineer, hom te help om sy 
volksliefde in die praktyk uit te lewe, hom te leer sy mede-Afrikaner in die 
hesigheid te ondersteun en die volk also ekonomies sterk te maak, hom 
deur middel van gesamentlike optrede terug te voer na sy kerk, sy kul
tuur te ontwikkel en hom in Afrikaner-tra·disie te laat groei: Aldus lui 'n 
boodskap van dr. F. D. du Toit van Zyl, Gehiedsleier van Kaapland, aan 
die laertrek. 

Die stryd om nasionale erken
ning wat in 1912 begin bet, is 
nou suksesvol afgesluit en die 
volk betree tans die volgende 
skof wat lei na die volkseie re
publiek. 

In 1941 is die grootste repu
blikeinse eenheid bereik op die 
volgende grondslag: 

Die sta.at moet waarlik re
publikeins vry wees en die 
duidelike ontwikkelingsrigting 
van ons volksgeskiedenis er
ken, asook die noodsaaklike 
aanpassing van bierdie verle
de by moderne omstandigbede. 
Dit moet nie op vreemde mo
del geskoei wees nie, dog ge
bou wees op die begrippe van 
volksregering van die Suid
Afr'ikaanse Republiek, a.ange
pas by 'n gei'ndustrialiseerde 

Blanke Beskawing 
Die Ossewabrandwag aanvaar 

die stelling dat die blanke be
skawing in Suid-Afrika slegs 
gebandhaaf kan word deur 
eventuele territoriale segregasie 
van die naturelle. 

Sodanige segregasie moet re
kenskap hou met die regmatige 
aspirasies van die nature! en 
kan deur die ontwikkeling van 
die eie naturellegebiede in Suid
Afrika aangepak word en deur 
die verdeling van Afrika in 
blanke en nie-blanke gebiede 
voltooi word. 

Ten aansien van die Kleur
linge verwelkom die O.B. die 
Groepsgebiede-wet as 'n stap in 
die regte rigting en dring aan 
op die daadwerklike toepassing 
daarvan. 

Hy gaan voort: 
1938 was 'n tydperk van bit

tere Afrikaner-volksverdelging. 
Aan die eenkant het gestaan 
genl. Hertzog met sy mense en 
aan die ander kant dr. Malan 
met sy mense.1 Die verdeling 
was des te pynliker omdat dit 
nasionaal- en republikeinsgesin
de Afrikaners was wat in twee 
kampe teenoor mekaar gestaan 
het. · 

Die wekroep van die O.B. het 
tienduisende Afrikanerharte ge
raak. Dit het ook tot my deur
gedring. Instinkmatig het ek 
gevoel dat langs die O.B.-weg 
daar 'n nuwe hoop vir ons volk 
is. Die entoesiasme waarmee 
die lede van die O.B. vervul 
was, is egter gedemp nie weens 
'n gebrek aan geloof in die doel
treffendheid van die rigting wat 
hulle gevolg het nie, nog min-

der weens die doe! waarna hulle 
gestreef het, maar weens die 
tweespalt wat daar onder mede
Afrikaners ontstaan het. Die 
onwilligheid van lede van die 
O.B. om in 'n stryd met mede
Affikaners gewikkel te wees is 
die grootste faktor wat die 
kragte van die beweging het. 

ALGEl\IEEN AANV AAR 

Dit sal verkeerd wees om 
daarvan af te lei dat teenswoor
dige, asook vroeere lede, van 
die beweging tans minder glo 
aan beide die O.B.-rigting en 
doe!. Daar is sommige wie se 
bene wei onder hul lyf uitge
slaan is dcur propaganda soos 
die oor 'n diktatuur wat die 
O.B. in die !ewe sou roep. 
Maar die grootste deel van ons 

VERWATERING EN 
GROOTSTE GEVAAR 

VERTROEBELING 
VIR . REPUBLIEK 

K.G. Verwys Na Grondslag\ 
Afrikanereenheid Van 

Opening 
Laertrek 

Ongeveer duisend afgevaat,digdes en belangsteilendes het verlede Dinsdagaand die opening 
van die derde Uniale Laertrek van die Ossewabrandwag in die ruim stadsaal op Bloemfontein byge
woon. 

In afwesigheid van die voorsitter van die Grootraad, prof. D. J, van Rooy (as gevolg van 
die skielike afsterwe van die rektor van die P.U.K.) het prof H. M. van der Westhuysen die verga
dering gelei. Die v.errigtinge is Jl'}et skriflesing en gehed geopen deur ds. L. S. van der Walt, .en 
voor die sprekers aan die woord gekom het, is ruikers oorhandig aan mev. dr. Van Rensbbrg ~at 
verjaar h et en die drie vroueleidsters, mevv. Du Toit (Kaapland); Meyer (Vrystaat) en Mostert 
(Transvaal). 

Dr. Van Rensburg het verklaar dat die Afrikaners in die oorlogs· [ hierdi~ verandering dankbaar 
• f d I d d' . h d' lk d voel me. Jare ge rustreer was. n aar 1e Ja.re egter et 1e vo .eengewor , 
rondom die enigste koersgewende drang in die siel van ons volk, nl. 
die Repuhlikeinse drang. En hierdie eenheid was gebou op die Verklaring 
Namens Volksorganisasies wat ook as grondslag vir toekomstige eenwor
ding moet dien. 

Maar ongelukkig het sommige wat destyds die grondslag aanvaar 
het, dit reeds verwerp. 

En die swaarste skade wat aan die repuhlikeinse gedagte gedoen 
kan word, is om dit eers te verkondig . en dan te verwater en te vertroebel 
deur lofliedere te sing op die ,republiek binue die Statebond" of die 
republiek wat net berus op die goewerneur-generaal se titel. 

Die republikeinse gedagte is onteenseglik nie 'n partykwessie nie 
en dit moet buitekant ·die partypolitiek opgelos word. 

En in die Tweede Wereldoorlog het die republikeinse gedagte ook 
'n ander draer gekry wat nie 'n party is nie - nl. die Ossewabrandwag. 

Die afgelope oorlogsjar.e het die Ossewahrandwag geregtig en ver
plig om te werk vir die repuhliek - saam met ander as dit moontlik is, 
aileen as dit nodig is. 

Dr. Van Rensburg bet soos 
volg gepraat: 

VERANDERING HET 
INGETREE 

Toe ons laas hier vergader 
het, in 1946, was die posisie 
baie anders en dit is nogal 
treffend om toe en tans te ver
gelyk. Destyds was daar nog 
baie van ons kamerade, soldate 
van die republiek, in die tronk 

en sclfs die kamp te Koffiefon
tein was nog nie gesluit nie -
al was die oorlog lanka! ver
by. Toe was daar 'n antagonis
tiese regering aan die hoof van 
die land en elke nasionaalvoe
lende Afrikaner was beskou as 
'n soort tweederangse burger 
in sy eie vaderland. Slimkose 
bet gelag oor die magteloosheid 
van die Afrikaner in Opposisie. 
Vandag bet hul verleer om te 

lag oor sulke onderwerpe. 

Maar in die oorlogsjare het 'n 
atmosfeer van frustrasie oor 
aile nasionale Afrikanerstrewe 
gehang. 

Vandag is die posisie anders. 
Ons kamerade is uit die tronk 
en ons vervolgers van dcstyds 
is uit die Unie-gebou. En daar 
is niemand in ons geledere nie 
wat nic van ganser harte vir 

SKYNBARE FRUSTRASIE 

Dog ons moet leer om ook 
die skynbare frustrasie van 
de::ityds te beskou as iets wat 
nie heeltemal onvrugbaar was 
nie. Mens leer net so vee! uit 
jou nederlae as uit jou oorwin
nings - soms heelwat meer -
en in elkgcval is daardie jare 
dee! van ons geskiedenis en kan 
nooit weer uitgewis word nie. 
Goed of kwaad, gaan hul verdcr 
groei en vormend werk op die 
ontwikkeling van ons volk van 
milre en oormore. Want dit is 
'n onverbiddelike wet van die 
natuur dat vandag uit die ver
lede kom en die toekoms uit 
vandag. Daarom dat mens van
dag so versigtig moet wees wat 
jy doen. Maar nie net wat jy 
doen nie . . . ook wat jy laat. 

En dit bring my op die saak 
wat die OB naaste aan die 
hart le, naamlik die Republi
keinse Gedagte. 

KOERSGEWENDE DRANG 

Ons hoef nie op die bitter
hede en die onaangcnaamhede 
van daardie oorlogsjare terug 
te gaan nie. Laat ons volstaan 
met die gedagte dat daar wei 
(Vervolg op bladsy 2 kolom 3) 

, 

volk weet dat dit bloot propa
ganda was met 'n doel om die 
krag van die O.B. te breek. 
HuJle weet ook - en ek wens 
dit bier te beklemtoon - dat 
die aarll van die republiek wat 
die O.B. voorstaan by herhaling 
duidelik uiteengesit was en dat 
dit aanneemlik was, en nog is, 
vir aile nasionaalgesinde Afri
kaners. Hulle weet ook dat dit 
in 1941 deur aile verantwoorde-

By geleentbeid van die 
Uniale laertrek bet mev. 
dr. F. D. du Toit van Zyl 
'n boodskap van haar man 
voorge<lra en ter verdui
deliking van sy onvermy
tlelike afwesigheill as volg 
verklaar: 

1\ly man bet my gevra. 
om aan hierdie laertrek 
sy groete oor te bring en 
aan u te se hoe swaar dit 
vir hom is om nie saam 
met u te kan wees nie. 
Ten spyte van aile pogings 
was clit nie moontlik om 
hierdie sametrek te bou 
op 'n tyd wanneer tlit vir 
hom moontlik sou wees 
om daaraau deel te neem 
nie. Hy is eksterne t>k
saminator in clie snykunde 
aan ons Afrikaansmetlium 
1\Ietliese Skool te Pretoria 
en soos die ongeluk dit 
wou he, moet by juis ge
durende hierdie dae eksa
mens daar waarneem. Hy 
bet my gevra om u te ver
seker dat by met sy voile 
hart hier teenwoordig is. 
Ook verlang by dat die 
boodskap ten opsigte van 
ons O.B.-taak aan u voor
geUi word. 

like Ieidende nasionale Afrika
ners verwelkom was as die 
naaste aan die regeringstelsel 
van die ou Boere-republieke t>n 
tlie wat beste aanpas by die 
aard van die Afrikaner. 

NOODSAAKLIK 

Die gewigtigste en mees prak
tiesc vraagstuk waarmee ons 
volk vandag te doen het, is nog 
altyd die van die Republick. 
Aileen wanneer Suid-Afrika in 
'n republiek omskep is, kan ons 
hoop om tc rcken op die onver
deelde trou van al sy burgers. 
Alleen wanneer hierdie bron van 
twis uit ons openbarc lewe ver
wyder is en aile seksies van die 
bevolking besef dat daarop geen 
teruggang meer moontlik is nie, 
aileen dan sal ons volk vercnigd 
staan in diens van Suid-Afrika 
en aileen dan sal ons wegkom 
van die sabotasie wat 'n groot 
dee! van ons bevolking, aange
moedig deur 'n dee! van ons 
pers, teen ons land pleeg, en 
sal die twee dele van die blanke 
bcvolking sonder enige bybe
doclings hul kragte aan die op
bou van hul land wy. 

NOU DIE TYD 

Die O.B. glo dat dit nou die 
gelee tyd is om die republiek 
te verkry. Op parlementere 

<Vervolg op bladsy 3 kolom 1) 
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Die Skof Wat Voorle 
Die pasgehoue Laertrek van die Ossewabrandwag in 

Bloemfontein het die aandag van die Afrikanervolk pertinent 
gevestig op die nuwe skof na sy bestemming wat tans aan
gedurf word. En bowendien het die Laertrek daardie be
ginsels wat in die nuwe skof verwesenlik moet word duidelik 
onderstreep. Dit is die vernaamste waarde van die Laer
trek en dit gee ook historiese betekenis aan die byeenkoms. 

DIE HERTZOG-SKOF 

In 1912 het wyle genl. Hertzog die skof ingt;lui wat tans 
afgesluit word. En die skof word afgesluit omdat die 
beginsels waarvoor genl. Hertzog die stryd aangeknoop het 
tans verwesenlik is. Daar word vandag nie meer getwis oor 
die uitgangspunt Suid-Afrika Eerste nie; gelyke taalregte 
vir Engels en Afrikaans word algemeen aanvaar; en die 
konstitusionele ontwikkeling binne die Britse Empire en 
Statebond is cnduit gevoer. En dit is omdat hierdie en 
ander dinge verkry is - en nie omdat 'n klompie verkiesings 
gewen is nie - dat die Hertzog-skof nou afgesluit word. 

Die vraag is nou: Waarheen, Afrikanervolk? En dit is 
op hierdie vraag wat die Laertrek van die Ossewabrandwag 
'n duidelike antwoord gegee het. 

DIE GRONDSLAG 

In die eerste instansie verklaar die Ossewabrandwag dat 
die grondslag van die stryd in die nuwe skof in die oorlogs
jare vasgele is toe al die bestaande Afrikanerleiers en 
-organisasies hulleself tot 'n omvattende eenheid saamge
snoer het rondom bepaalde beginsels en onderneem het om 
saam te stry vir die verwesenliking daarvan. Die skof wat 
voorle moet uitmond in die verwesenliking van hierdie be
ginsels en op sy jongste Laertrek het die Ossewabrandwag 
plegtig onderneem om hom opnuut en geheelenal te wy aan 
hierdie stryd. 

EENWORDING 

Dit is treffend en paslik dat die Hertzog-skof afgesluit 
word met die naderkoms, en moontlike eenwording, van die 
politieke partye wat gebore is uit die eertydse Nasionale 
Party wat genl. Hertzog gestig en gelei het. Die Ossewa-· 
brandwag verwelkom die aanstaande eenwording van die 
Herenigde Nasionale Party en die Afrikanerparty; en hy 
aanvaar dit as sy taak om die Afrikanervolk, wat dan sal 
opgehou het om onderling te twis, voor te gaan op die nuwe 
skof wat voorle. 

DIE REPUBLIEK 

Voortaan sal die stryd gaan vir die verkryging van die 
rcpubliek buitekant die Statebond. Die Ossewabrandwag 
het, by monde van sy Ieier, in ondubbelsinnige taal verklaar 
dat hy geen aftakeling van die republikeinse strewe sal duld 
nie en hoegenaamd nie te vinde is vir 'n republiek binne die 
Britse Statebond nie. Suid-Afrika het binnekant die raam
werk van die Britse Statebond konstitusioneel ontwikkel tot 
versadiging-toe. Die volgende ontwikkeling is republiek
wording buitekant die Britse Statebond en dit is die logiese 
einde van die skof wat tans aangebreek het. 

EIE STAATSTELSEL 

Die Ossewabrandwag is oortuig daarvan dat elke volk 
geregtig is op 'n staatstelsel wat saam met sy ontwikkeling 
as volk gegroei het en wat hom derhalwe die beste aanpas 
by die tradisies en omstandighede van daardie volk. Daarom 
streef die beweging na 'n inhecmse stelsel, wat in swang was 
in die Kruger- en Steyn-republieke en wat aangepas moet 
word by die komplekse eise wat 'n moderne staat stel. Dit 
beteken dat die Ossewabrandwag nie alleen strewe na 'n 
vrye republiek nie, maar baie uitdruklike ideale koester ten 
aansien van die inhoud van daardie republiek. 

LEWENSKRAGTIGE VOLKSTATE 

Bowendien is die Ossewabrandwag bewus daarvan dat 
die nuwe skof wat die Afrikanervolk moet aanpak saamval 
met 'n nuwe skof wat vir die Westerse volkefamilie voorle. 
Die mensdom wag op die wapenbotsing tussen die kapitalis
me en die kommunismc en die Ossewabrandwag glo dat in 
hierdie botsing albei deelnemers vernietig gaan word en 
dat uit die puin van die botsing lewenskragtige volkstate 
gaan verrys. . 

Wanneer die Ossewabrandwag derhalwe d1e toekoms 
betrag, hou by deeglik rekening met hierdie verwagte ont
wikkeling. 

• 

Die -Koers Na -Eenheid 
ook ie'ts goeds in geskuil het. 
Soos die Engelse spreuk lui: 
,It's an ill wind that blows no
body good." En as u my vra 
wat dan goeds daar in was sal 
ek sekerlik moet antwoord dat 
ons gevind bet, in daardie jare 
van tronk en kamp en vervol
ging, dat daar een koersgewen
de drang in die siel van bierdie 
volk is wat elke maal die Afri
kaner kan besiel om selfs deur 
die swaarste verydeling been te 
kom. Dit was so met ons groot
vaders en ons vaders; en die 
oorlog het bewys dat dit ook 
so is met ons. En daaruit lei 
ek af dat daarin le die wortel 
van ons volk se bestaan. So
lank daardie wortel gevoed en 
bewaar word, bly die veerkra.g 
van die Afrilmnerdom onge
skonde, wat die uiterlike om
standigbede ook mog wees. En 
a..<> daardie wortel verswak of 
afgekap word , • • nou ja, dan 
is <lie een anker wat ons in die 
stroom van wisselende gebeur
likbede red, verlore. En die 
volkskip tesame met die anker! 

DIE EENHEIDSTREWE 

Sonder om te veel tyd te 
neem met 'n herhaling van die 
onbenydenswaardige en selfs 
vernederende posisie waarin die 
nasionaalgeorienteerde Afrika
nerdom in die eerste oorlogs
jare verkeer het . . . vervol
ging, bespotting, onderlinge 
twiste - die skandelike behan
deling van ons land se groot
ste seun, Generaal Hertzog -
en sulke dinge meer . . . wil 
ek iets onderstreep wat op die 
kredietkant van die tyd gestaan 
het: die Eenheids.trewe van 
1941. Dat ons grootste heil in 
eenheid le hoef ek nie te be
klemtoon ... dit is 'n vanself
sprekendheid. En dat ons ook 
vandag, s(>ver ons nie siende 
blind is nie, na eenheid moet 
strewe weet elkeen ook. 

En daarom is dit 'n seen dat 
ons destyds - al was dit nie 
honderdpersent nie en al het 
dit nie sonder verdere verdeeld
heid gebly nie, tog eenheid be
reik bet. Want <lit was 'n dui
delike v'ingerwysing, op welke 
koers eenheid bereik kan word. 
En ·as dit destyds, in die uur 
van nood, waar mooiweersvrien
de ver van ons gestaan het en 
elke Afrikanerhart elke ander 
Afrikanerhart gesoek bet om
dat een gemeenskaplike lot al
ma! bedreig bet .•. as dit des
tyds die koers was dan is <lit 
vandag sekerlik geen afwyking 
van die ware koers n'ie. Want 
daar le die sterke wortels van 
ons krag . . • daar en nie elders 
nie. 

ENIGSTE INHEEMSE 
POLnaEKE GEDAGTE 

Wat was daardie koers? 
Veroorloof my om u herin

nering weereens kortliks te 
verfris deur 'n verwysing na die 
,Verklaring namens Volksor
ganisasies" wat vandag deur 
baie vergeet is en deur baie 
andere in die doofpot gestop 
wil word. Die sterkste Afrika
ner-Volksorganisas:ies wat ons 
destyds geken het ... die HNP, 
die OB, die RDB, die F.A.K., 
die Ekonomiese Instituut en 
verskeie vooraanstaande kerk
manne in hul persoonlike hoe
danighede het daardie ,Ver
klaring" met hul naamtekeninge 
aanvaar en bevestig. Dan moet 
<bar tog iets werkliks saam
snoerends 'in gesit bet. Wat 
was <laardie iets? Dit ·was die 
enigst.e inheemse politieke ge
dagte van hierdie volk • • • die 
Republikeinse Gedagte. Die 
Republikeinse Gedagte in bree 
trekke geformuleer en met er
kenning van veranderde wereld
omstandighede. Soos die Ver
klaring gelui het ,.die Republiek 
erken die duidelike ontwikke
lingsrigting van ons volksge
skiedenis en die noodsaaklike 
aanpassing van hierdie verlede 

(Vervolg van bladsy 1 kolom 4) 

aan moderne omstandighede . . 
Dit mag nie op vreemde model 
geskoei wees nie dog gebou op 
die begrippe van volksregering 
van die Suid-Afrikaanse Repu
blieke en met die nodige aan
passing in die geldustrialiseerde 
staat ter bevordering van die 
volksbelange" . . . en so meer. 
Op daardie J>asis bet ons alma! 
mekaar gevind en melcaar pro
beer rugsteun. Dat dit later 
weer in onderlinge broedertwis 
ontaard het strck niemand tot 
eer nie en ek wil nie fout soek 
en skuld uitdeel nie . . . laat 
elkeen maar die hand in eie 
boesem steek . . . maar <lit doen 
geen jota of tittel af van d'ie 
feit dat op hierdie koers kon 
die Afrikaner homself vind en 
kan hy homself weer vind. En 
ook die feit dat onder die 
spoorslag van hierdie ideaal 
ons volk in die verlede bykans 
alles wat hom krag en moed 
en besieling vir die toekoms 
gee gepresteer het. Vanaf die 
dae van die Groot Trek en 
J1ajoeba en die Driejarige Oor
l<!g tot by die Eerste Wereld-

DR. J. F. J. VAN RENSBURG. 

Oorlog en in die jongste ver
lede die onwrikbare houding 
van Hendrik van Blerk en 
Juliaan Visser in die dodesel 
in 1942. 

DIE VERKLARING 
ALGEl\IEEN AANVAAR 

:Paarom het die Volksorgani
sasies van destyds (almal 
waarvan nog bestaan - ook die 
Ossewabrandwag!) so met oor
tuiging mekaar op hierdie pad 
kon vind . . . daarom dat die 
Ossewabrandwag met soveel 
taaie volharding op hierdie pad 
vir geen offers teruggedeins 
het nie ... en qaarom <so wil 
ek hoop) dat die Ieier van die 
HNP, toe die verklaring en die 
daaraanverbonde steun hom 
aangeb'ied is, oor sy handteke
ning kon verklaar dat ,ek aar
sel geen oomblik om dit hart
lik te aanvaar nie" en verder 
dat die organisasies versekerd 
kon wees dat sy aanvaardiging 
,.die hartlike steun en geesdrif
tige aanvaarding daarvan in
sluit van sy hele party in die 
v'ier provinsies en van die ander 
leiers de:arvan." 

Dit aileen bewys al dat daar
die pad van destyds baie naby 
aan die kern van ons volkstrewe 
moes gele het. En die Verkla
ring was inderdaad gebaseer op 
besprekings en 'n republikeinse 
konsep wat die gesamentlike 
vrug was van 'n tal van 
die mees-nasionaalgeorienteerde 
mamte in ons land. Ek mag 
byvoeg dat etlike lede van die 
huidige Kabinet aan die konsep 
aktief meegewerk bet . . • en 
ek se dit bul ter ere na. 

Dit was destyds. En vandag? 
Vandag is die posisie uiterlik 

wei baie gunstiger vir die na
sionaalvoelende Afrikaner 
daarna het ek alreeds verwys 
en daarvoor is ons almal dank
baar. 

VERWELKOl\1 EENWORDING 

Ek wil hier namens die Osse
wabrandwag betuig dat ons 
agter hierdie Regering staan 
en dat ons sekerlik nie eens in 

'n nagmerrie wil terugverlang 
na die bontspul van die oorlogs
jare wat net een oplossing vir 
Afrikaner-nasionalisme had ... 
die Interneringskamp, en net 
een koers in elke krisis ... die 
Empire-koers. Ons is dankbaar 
dat ons hierdie Regering aan 
bewind het en nie die vorige 
nie; en ons staan agter hierdie 
Regering. Baie van ons wat 
vandag hier is, is dan ook ak
tiewe lede van een van die twee 
partye wat gesamentlik die land 
regeer en ons beskou die lede 
van die ander party nie net as 
mede-Afrikaners nie dog ook 
as bondgenote ..• al wil bul al 
te dikwels ons nie as bondge
note erken nie. Laat my net 
op hierdie plek, terwyl ek van 
die partye praat, se dat lui
dens persberigte en voorspel
lings daar sterk moontlikheid 
bestaan dat die samewerking 
tussen die twee nasionaalgesin
de partye in die nabye toekoms 
kan verstewig word tot eenwor
ding. Die Ossewabrandwag, 
wat steeds vir die samesnoering 
van Afrikanerkragte gestaan bet 
en steeds daarvoor te vinde 
was, sal met blydskap ook bier
die saamsnoering begroet. Ons 
skep geen behae daarin om 
Afrikaners vanmekaar te bou 
nie; ons skep behae daarin om 
hul bymekaar te bring in enige 
eenheid waarin elke blanke 
Afrikaner, afgesien van taal of 
afkoms, verwelkom word so
lank hy net een va<lerland erken 
en dit hierdie land, Suid-Afrika. 
En juis omdat die konstitus'ies 
van die twee partye waarvan ek 
melding gemaak het vir geen 
Republikein prinsipieel geslote 
behoort te wees nie, sien ons 
met destemeer verwagting uit 
na eenwording met onderlinge 
erkepning en respek. 

KOERS MINDER DUIDELIK 

Ek kom na die Republikein
se beginsels van die twee par
tye terug. 

Om te hervat: Destyds, toe die 
,Verklaring namens Volksorga
nisasies" met sy fundamenteel 
Republikeinse koers aJgemeen 
aanvaar was, het daar min twy
fel bestaan omtrent die pad 
waarop ons mekaar moet vind. 
En vandag? Van<lag is die 
koers heelwat minder duidelik. 

Daar is manne van destyds -
baie invloedryke en toonaan
wende manne - wat liefs oor 
hierdie onderwerp wil swyg. En 
as hul noodgedwonge iets moet 
se dan praat hul van ,'n Repu
bliek binne die Empire" (om
trent soos 'n lam binne die 
Jeeu!) of van die baanbrekende 
voorbeeld van IndH~ . . . waar 
ons baie liewer kyk na Ierland. 
Om die steun van Engelsspre
kendes te verkry word gese dat 
die ,.dooie verlede moet maar 
deur die dooies begrawe word" 
en so meer. 

Hierdie gedagtes kom onder 
andere van die Eerste Minister. 
Ook het hy in 'n toespraak ge
se dat al wat nodig is om 'n 
Republiek te verkry, is dat ons 
die titel van die Goewerneur
Generaal moet omskep in die 
van President en dat ons hom 
moet kies pleks dat die Koning 
hom benoem. 

KONSTITUSIONELE 
FOPSPEEN 

In hierdie verband wil die 
Ossewabrandwag 'n baie ern
stige waarskuwende noot laat 
hoor. Ons het die reg om dit 
te doen vanwee die swaar ly
ding wat hierdie Beweging vir 
hierdie ideaal dwarsdeur die 
oorlog verduur het. Ons wil 
waarsku dat alhoewel geen on
derdrukk'ing ooit die ,Republi
keinse Gedagte in die Afrika
nerdom sal uitroei nie • • • 
daarvan getuig selfs die klippe 
in ons land se geskiedenis . • . 
daar 'n wesentlike gevaar in 
skuil as die ideaal deur die eie 

(Vervolg op bladsy 3 kolom 1) 
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r~ Till OEKI 4881FISEUDJ!I ADVEATENSIJ:8: 
Sllllllloodtllke Kennla&"~l: 

(Vulowlng, huwehk, &"eboorte, etectgeva.l, In memoriam, celUkwei!IID!:, 
e011.) ld. per woord; mlnlmum 2/6 per plulng. Voorultbet.ulbaar. Vir 
herhalinge 2:1 pat. &tela&. 

llandell&dvertea5Jee: 
Eerete plaa!Dg, 2d. per woord. Vir herhallncs 2:1 pet. &tal~. 

lntekeo&"eld op ,.Die 0.8." <•e,..IQ'D weel<likal: 12/tl per j&a.r of 6/3 per 
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenalegeld, beetelllnp, en lntekeugeld 
D& VOO.BSLAO (EDJ\111,) BPK., Poebue UU, Kaapeta4. 

VERLOWING 
J~S~'-K\UTH: Johannes Jansen, 

Wag 'n BletJie, Potfontein, en Johanna 
Smith, Jacobsdal, maak 8.<\n ramllle 
en vrlende bekend dat ons op 6 
November verloot geraak. bet. 

1~/11/lB 

TE KOOP 
Koop gebaalde lusernbool dlrek van 

die produsent teen 6/- per 100. V.o.s. 
Modderrlvlerstasic. Minimum 7 ton 
k.m.b. L. J. Marais, Bus 26, Mod
derrlvierstaaie. l/ll/3B 

Tlen gekrulade Dultse merino ra.m
metjlea van gereg~treerde vaders. Bel 
6811, Wellington. Telegrateer Du 
Tolt, Malanatule. 4/10/19B 

Voortrekkerklapak (No. 4) geskik 
vir !eeageleenthede. Paa persoon van 
5 voet 9 dm., .£10 o! redeUke aanbod. 
Skryt aan - ., \\"erkJoos", Poabn' 
Ull, Knt\pstad. T.K. 

GRYSHARE 
GRYSUAUE berate!, akllfe.r~ ver

wyder, harerroel bevorder, jongvoor· 
1<om1 venel<er, dit waarborg QR\'S
HAARWONDER. die jongste kun~
matige wereldwonder baar- en kopvel 
voedingamlddel u, el<adeloos, kleurotot
vry, :J/- per bottel geld met beetelllnl!. 
~~tn,..,.mldd~la, Poebna 4~7%. 
.Jobanneshllrl"· C/1/8/49 

VERVOERDIENS 
Vir aloemene kartMU~eTk • 
ook vervoer van mense tf'ee in 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
PosbWI M - - Telefoon t-3856 

PAROW 

A..ntlgrya konsmatlge haar, kopvel 
voeding. llerstel rryebare en baard 
blnne een maand tot natuurlll<e kleur, 
ot geld tcrug. Oeen kleuratof. 5/6 
Per bottel, poavry. Kontant met be
stelling. Die noerevrou, Poabua '7669, 
Jolutnneabur&'. FH/6/50 

1\IEDISYNE 
Verwyder die wortel van u l<waal 

or aiel<te en berate! u recmauge 
erfenls GESONDHEID, ous beaklk. oor 
die mlddela eo b.tlaodel alle alektea, 
akryt, lnlliiiD& rrat!JI.-Boere..,_ 
Ollddela, l'oabua 4%1:1, Johanneaburg. 

A/l/8/48 

Voor u aile hoop •·an genea1ntr laat 
vaar, en u &an die ergste onderwerp 
•kryf, dan vir oulaa.s, raadpleec 
Ole BO<'revrou, Bus 76119, Jobanneebor~t. 

(Nr.l) l/9/4g 

MARKAGENTE 
Kamtrade Aa.ndagl As julie mlsl<ieo 

•n ander agent ondersteun bet voordat 
ek begin bet, kan julie mos darem eo 
at en toe julie beaendlngs deel, ot boeT 
Merl< Julie beaeodlngs Beillngan, U.T.II., 
die SPOQrwel! verkles dit so. Piau julie 
beatellln~te vir vrugtebome vroegtydll 
by ISunrtte Nunerlea, Posbus 4 r.-awl'
ptant. 19H/TK 

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

Olrtktture: 
P. W. J. van Heerdeu. 
P. 0. van Heerden. 

Potgteterairaat 258, 
h/v Pretorluutraat, 

PRETOHIA. 
T EE.LS (vloer en muur - verakll

lende tlpe), KOMBUISOPWASBAKKE. 
(vlek!Olle staal en Terrano), SEPTIE
SE EENHEDE - W.C. STELLE. 
BADDENS EN HANDEWASBAKKE, 
VERF- EN STAALVl';NSTERS, LOOD
OIETERS BENODIODHEDE, ENS. 

8/11/TK 

MEUBELS 
&IEUBELS.- Beter meubela teen 

bllllker pryse Ba.bawaent11ee, etoot-
karretjiPS, drlewlele, llnoleuma, tapyte 
e011., ook altyd In voorraad. Oeen 
KatalotruS. Meld waarlo u belancatel. 
-n.sSEB-1\lEUBI:LS, Laagatraat 178, 
Kaapst.ad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW KN LOUW, dle Beroemde 

Ra<llo-lngenleura, ,Staaleweg, PAROW, 
verl<oop en berate! Radio's en Elektrlese 
Toestelle. Oeres!Jitreerde Elektr~ltelu
aanoemers. ll'oon 9-StS:J 

Om te vertrek en te weet dat alles van 
die ecrste tot die laaste vir u gerief gereel 
en agtermekaar is-dit is inderwaarheid 
'n genot wannecr 'n mens op reis gaan. 
En dit is nou presics waarvoor die S.A.S.
tocristeburo bestaan. 

Kaartjies, plckbcsprekings vir land-, 
see- of lugreise, hotclakkommodasie, 
maaltye en bcddegocd onderv .. ·eg-dit word 
alles vir u gereel as u dit aan die Buro oor-
laat. Indien u per Springbokdiens reis en u 
deur middel van die Toeristeburo u pkk 
bcspreek, dan sal u hotelakkommodasie in 
die Verenigdc Koninkryk vir u gerei.!l word. 

Een kantoor om te besoek, een betaling 
om te maak en u is gereed vir 'n aange~ 
name reis. 

Sp."eek u naaste Tocristeburo of Stasicmcester 

~~ ... ~~~ 

Republiek Kry Nuwe Draer 
<Vervolg van bladsy 3 kolom 3) 
doeling seer sekerlik nie. Et'r
dt'r is die verlange om nou 
eenmaal 'n nuwe begin te 
maak, WWlr elkeen van on'! af· 
geo,i(•n van taal of afkom., ge
Jykop en ,·an dieselfde <>tand
punt uitgaan. 

El\IPIRE SE KLEURBELEID 

Ook voel ons dat dit on
moontlik is om as konslitusio
nele dec! van die Statebond, 
deur die gemeenskaplike Kroon 
aan die Empire gebonde, die 
naturellevraagstuk met enlge 
hoop op blywendc sukscs aan 
tc pak want die Empire in 
Afrika - vera! in die noorde
like gebiede - stuur blykbaar 
doelbewus af op die oorhandi
ging van die land nan die in
boorlinge en dit wakker 'n na
turelle-nasionalisme ann wat 
in die Unie ons pogings om die 
saak te nader ont~;aglik bemoei
lik. Die Afrikubelt>id van 
Britse Regering en die natu
rellebeleid van die• Unie is so 
lynreg teenoorgesteld dat enige 
poging om dit binne die raam
werk van 'n kon'otitusionele 
samehorigheid uun te pak by 
voorbaat verydCil 'is. 

En as ek van die verhouding 
teenoor die naturcl, of die nie
blanke oor die algcmeen praat, 
Jaat my een beroep op elkeen 
van u docn om nooit die erns 
en die gcvaarlike implikasics 
van hierdie saak uit die oog te 
verloor nie. Dit is baie mak
lik om sommige mense se ge
voelens teen die nature! op te 
sweep; om hul te oortuig dat 
hy 'n vyand is en beveg moet 
word - terwyl hy een van die 
land sc bates is en deur die 
Voorsienigheid bier geplaas i:; 
net soos ons hier geplaas is. 

En us ons nie die swaarge
skokte vt>rtroue '\"an die nie
blanke tot 'n groot mate kan 
herstel nie sal ons toekoms, re
publikt>in'! of nie, op baie ge
vaarlike fondamente bcrus. 

VERTROUE L~ BLANKES SE 
OI•REGTHEID 

Nicmand wat ore het om te 
hoor en oe het om te sien kan 
ontken dat die geloof en ver
trouc van die nie-Blanke in die 
opregtheid en goeie bedoelinge 
van die Blanke swaar en byna 
noodlottig ondermyn Is. Ons 
wect alma! dat hierdic onder
myning tot 'n groot mate te
wyte is aan die opruiing en uit
buiting van die nie-Blankc 
deur gewetenlosc en volks
vyandelike clemente. Die sty
gende golf van die Kommunis
me in die rigting van wl\reld
rewolusie en wercldheerskappy 
sypel doelbewus in in die prole
tariaat van aile Jande. Scker
lik ook hier in Suid-Afrika, 
waar die prolctariaat oorwe
gend 'n ander ras - die nie
Blanke - is. Dit is 'n vanself
sprekende waarheid en diegene 
wat meen dat die anti-blank 
gevoel op niks anders as 
.,apartheid" en ander regerings
maatreels gebasccr is nie, die 
mense is so oppervlakkig dat 
ons van hul werklik nic notisic 
hoef te ,neem nle. Dit is die 
geestesgenote van die oorsese 
,.Liberales" wat ten spyte van 
die duidelikc gevaartekens uit 
Asie heeldag sanik om Rooi
Sjina in die V.V.O. op te neem 
terwyl hul onvcrbiddelik vir die 
Spanje wat die Rooi Pes in 1936 
gestuit het, die deur geslote 'Yil 
hou. Huss het eenmaal uitgc
roep .,Heilige eenvoud" maar 
die mcnsc is eenvoudig sonder 
om heilig te wccs. 

::\laar die feit dat opruiing t'n 
volk'>\')'llndl'likl.'l agitators hul 
uiter.te dol"n om die nie-Blanke 
se "·ertroue in ons Blanke'> te 
onderm)'n en tot 'n groot mate 
daarin ge.,laag het, is get>n redt> 
om een feit oor die hoof tl.'l '>it'n 
nie: nl. dat net die Blanlu~ 
daardil.'l vc-rtroue weer kan her
!>tel. Die huidige Administra
teur van Transvaal, dr. Nicol, 
het 'n woord gespreck wat ck 
clke verantwoordelikc man en 
vrou in Suid-Afrika graag op 

die pad mee wil gee: hy het onwrikbarc Rcpublikanismc! 
gcse dat elke blanke wat die \\'at hlerdie Beweging doen i~ 
vertroue en respek van een na- nie die ~>kuld van enige party 
turcl in Suid-Afrlka gewen bet, of sy leit>rs nie; en wat die 
die is 'n bate vir ons land. partye doen kan nie gebruik 

Laat ons die oe vir gewenten- word om die stryd van die OB 
lo'>e opruiing nie 'oluit nie . . • te kompromiteer nie. Daarom 
'oluit liewer die Soviet !>e Ge- dat ono; vamlag hier so reguit 
neraalkonsulaut in Pretoria • • . kan pr.tat. Duardeur bet die 
maar laat Oil!> us verantwoor- eeulanl;'e ~otry(l ,-an die Rt>pu
<ll'like en bo ulh•.,, a~o eerbare 1 blikeinse Afrikaner 'n dral'r ge
mense ook die hand in eie boe- vind wut gebrutk kan word 
!.em steek. En laat ons in alle waar dit kan dien; en waar 
erns besef tint die n'ie-Blanke amler di..nge op die !~pel i-. kan 
saam met on" 'n rol in Suid- by gebruik maak '\'an die be
Afrika bet en dat dit eenvou- staande partystelsel. 
dig buite kwes!>ie is om 'n ge- Die van ons wat !cdc van 'n 
sonde ... taat in Suid-Afrika op party is sal in daardie party 
te bou as die etterende swt>er ons partypligte na ons beste 
wat 'innig ontwikkel in die vcrmoe nakom en steeds binnc 
verhouding tu.,!>en ons en hul die raam van die party sc kon
nie ven,~·der of tenminste ver- stitusie bly ... ten.,y, natuur
sa.g word. Gren gesonde stnat lik, dje party anti-republikeins 
kan daarop opgebou word nie i'>, in welk geval ons nie daar-

ook A't>Cn Republikein.,c by 'oal aansluit nie. 
staat nie. Ons · erken die noodsaaklik-

REPtiBLIEK NIE ht'id in die huidige stelbel van 
P.\RTYSAAK aktiewe optrede van die volks-

. .1:-c-not.e in die partypolitiek; ons 
Voor ek afs!Utt, laat my ecn erken die bestaande nasionaal-

~.i. baie kardin~le punt .noem I georienteerde partye us waar
m verband met di~ Repubhkeln- de\'olle en onmisbare wapens 
se Gedagtc en . die nast~ewmg van ons volk in die .,tryd; ons 
daarvnn. Ons Sien hoe die par- erken dat bulle ook dringende 
t~lciers nan die n~ionalc kant, :sake het om ann te pak, afge
~~e ~ct vandag me, maar oo)< sien van hul republikl'inse doel
m die verlede telkemalc weer stelling en ons respekteer hul 
minder sterk moes word oor goeie trou teenoor die republi
dic Republiek, hoe nader hul keinse gedagte al is bulle met 
aan die rcgering gekom het. di.e ander dingo besig. 
En in die regering ~et dit nog Tegelykertyd weet ons en het 
swakk.cr geword .. Nt~ net van- hul self te kenne gegce dat die 
dng me dog ook ~n die verlede. daarstelling van die Republiek 

Ons verstaan dtt en on.s weet 'n volksaak is wat deur 'n spe
dat dit keer op keer so sal siale volkstemming aangevoer 
wecs. Vir die eenvoudigc rede moet word en ons weet dat 
dat 'n regering baie ander ver- geen party a.!! partysaak die re
antwoordelikhede teenoor die sultaat kan behaal sonder om 
':olk moet dra as net die Repu- homself aan ander gevare bloot 
blikei~se gedagte. Praktiese ~~ te stel. Kortom, die Republi
daagh~se .,brood-en-~otter • keinse vraagstuk is iets wat bo
kwessies. En soos u gesicn het kant en buitckant die party
lui . die Konstitusic van die politick ook staan, sowel as 
Afnkanerparty dat: daarbinnc. 

,.hierdie konstitusionele ver- En by het ook 'n draer buitt>-
andering (die totstandkoming kant die partypolitiek gevind, 
van 'n Republick) tot stand sowel a., daarbinne. En on<, 
kan kom aileen lngevolge 'n vm. nik., mt>er nie as om met 
spesiale en besliste opdrag clie under repubhkeine saam te 
daartoe van die stemgereg- werk nic•. Maar sanm" erk of 
tigde blanke bevolking en nie nllecn werk •.• ons gaan werk; 
bloot as gevolg van 'n parle- daartoe het die afgelope oor
mcntere meerderheid wat by log'ojart> ons geregtig en ver
'n gewone vcrkiesing verkry plig. 
mag word nie." EEN KOERS 
Ook het die Ecrste Minister 

die versekering gegee dat sy 
party 'n gewone verkiesings
meerderheid nie as 'n mandaat 
om 'n Republiek uit te roep, 
sal beskou nie. Daar moet eers 
'n volkstemming wees wat dit 
duidelik cis. Ek mag se dat 
ek dink hierdie is 'n verstan
dige stap ~n ek onderskryf dit. 

·1\Ia.ar al hil'rdie dinge, geag
te Brandwagte, kom eintlik 
hierop neer: dat die Republi
keinse Qc•dagte .nie 'n party
kwessie is n'ie en buitekant die 
parbpolitiek opgelos moet word. 

Hoe republikt>insgesind 'n 
party ook mag wees, by moet 
erken dnt die uiteindelike stap 
buitekant die party moet ge
'okied • • . soos bywyse van 'n 
Volkstemming. Dilm·els bring 
die ltepublikeinse Gedagte die 
partyleiers in die verlet>ntheicl 
. • • clit is vandag onteenseglik 
die gewl; vandnar die ver
wat.eringspogings • . • en clik
Wl'ls is die Republikeinsc Ge
tlagte gekompromitteer deur dit> 
partye. 

REPUBLIEK KRY 1\LWE 
DRAER 

Maar in die Twcedc \\'ereld
oorlog het die Republikeinse 
Gedngte 'n ander draer gevind 
wnt nie 'n party is nie en nie 
partyverantwoordclikhede dra 
nic. Wat geen andcr aardse 
trou ken nie as die Suid-Afri
kaan~e Republick en wat daar
dcur deur die vyand uitgesoek 
was as die faktor wat die 
swaarste met Noodrcgulallies en 
wat dies meer sy bestry moet 
word en wat sy !cdc sien sleep 
het van een tronksel na die 
ander en van die cen kamp 
se doringdraad na die ander 
. . . om een rcde en een rede 
allcen • • • sy onvervulde en 

Maar terwyl ons getrou bly 
aan die lang reeks offers wat 
strck vanaf die begin van die 
laastc ceu . . . vanaf die gc
boorte van die Afrikancrvolk 
. . . tot op die eensamc en angs
vollc verlatenheid van die selle 
van Pretoria Sentrale Gcvange
nis in die jongste verlede. 

Tcrwyl ons besef dat daar 
gcen ander staatsvorm is wat in 
hierdie land inheems is ot wat 
pas by die aard van sy bcvol
king ... geen andcr staatsvorm 
is wat vir elke Blanke, of hy 
nou sedert die dac van die eer
ste volksplanting hier wortel ge
skiet het en of hy in die jare 
wat kom sy eerste verskyning 
in Suid-Afrika maak, dit nie net 
moontlik maak om net ecn lo
jaliteit te he nie maar 'n staats
vorm is wat by voorbaat enige 
ander lojaliteit - hoe verbloemd 
en vermomd ook a! - uitsluit .. 

Terwyl ons dit en baie meer 
in die rekening necm, laat ons 
ultyd voor oe hou dat in alle 
wisselende omstamlighede van 
geslag tot geslag en van dag 
tot dag daar een koersgewende 
rigting in ons \'Olk !>e siel slui
mer wat nooit verloen of ver
watt>r mag worcl nie en hoe 
meer mens in dae van storm 
aan daardie unker vasgeklou 
bet, deste mimler durf mens in 
dae van moohwer die anker 
oorboortl gooi. \Vnnt die storm 
kom weer - en sonder die Re
publikeinse anker is die nasio
nale Afrikaner 'n dobberende 
opdrifsel in clie stroom van ge
beurtenis"~"· 

En as die Ossewabrandwag 'n 
skakcl in daardie ankerketting 
bly dan bly hy getrou tegclyk 
aan sy ware roeping en aan die 
toekomstlge roeping van bier
die volk. 
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ENIGSTE REGVERDIGBARE 
KLEURBELEID 

,Die O.B. staan 'n heleid voor om d ie hlanke b esk awing op die vas
leland van Afrika te handhaaf; om die heer skappy van die blanke man 
oor sy lund en sy hestemming te waarborg; om die n aturellegeb iede te ont· 
wikkel !!lodat die naturelle in die blanke gehied e daarheen terugge
suig kuu word; en om die naturelle polit iek e verteenwoordiging te gee in 
die rade ,·an hul eie land en nie in die parlemen t van die hlankes n ie," het 
mm·. W. H. Laubscher, voorligtiugsoffisier in Kaapland, verklaar toe hy 
die Uniale laertrek toegespreek het oor kleurbeleid. 

Mur. Laubscher bet as volg gepraat: 
By die behandeling van die kleurvraagstuk wil ek as blanke en as lid 

van diE> 0.8. die naagstuk om verstaanbare redes beskou uit die stand
punt van die blankes en van die Afrikanervolk. 

Ek wil geredelik to~gee dat hy die bepaling van daardie maatreels 
wat moet dien as 'n O}>lossing vir die vraagstuk die belange en gevoelens 
van die nie-blankes wel deeglik in aanmerking geneem moet word. 

En tewens is ek hcwus •daarvan dat die gunstige oordeel van die 
wcreldmening oor die maatreCls van deurslaggewende helang kan wees by 
die deurYoering daarvan. 

Ek is egtu van mening dat 
die maatreels waarvoor ek 
gaan pleit nie alleen die belange 
en - f.evoelens van die blankes 
I'D"' "ie 'nie-blankes dien en er
kE'n nie maar dat dit ook hoe
gen lamd l geen inbreuk maak 
op die fundamentele nyhede 
va1, die mens waaroor die de
mo tratie.->e werel<lmening skyn
bar .,_ ·•corgd is nie. 

ir 
r ' 
h 
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• die kleurvraagstuk 
wescntlik die natu
k is, gaan ek my 
by laasgenoemde 

apartheid as 'n beleid vir die 
vasteland van Afrika behandel. 

Afrika is geografies verdeel 
in hoogliggende streke wat ge
skik is vir bewoning deur blan
kes en in laerliggende strekc 
wat weer uitstekend geskik is 
vir bewoning deur nie-blankcs. 
Territoriale apartheid as Afrl
ka-belcid betekcn eenvoudig 
die verdeling van Afrika In 
blanke en nie-blanke woonge
biede - net soos Palestina met 
die seen van die V.V.O. ver<leel 
is in Joodse en Arabiese woon
gebiede. 

des van die bevolking Vir Suid-Afrika is die verde-
J-Afrika is nie-blank. ling van Afrika in blanke en 

.. elik is 2/3 naturelle; nie-blanke gebiede van lewens
.<leurlinge en 1/ 50 Asiate. belang omdat daardeur die 

,s maar 1/5 daart<'enoor is blanke beskawing In Afrika (en 
.ink. Die naturellevraagstuk ook in Suid-Afrika) permanent 

is derhalwe die gevaar wat die gehandhaaf en beveilig word. 
• blankes loop om mcttertyd die Boonop is daar grondige redes 

seggenskap oor hul land en waarom die verdeling van Afri
hul volksbestemming te verloor ka praktiese politick Is en vir 
aan die geweldigc gctalsoonvig die Wcstcrse wereld noodsaak-
van nie-blankcs. lik is: 

. Geen volk tcr wl!rcld sal soda- (1) Een· van die gevolge van 
mge gcvaar tc~.emoet gaan so~- die Tweedc W~reldoorlog 
der om maatre~!IS te ~ref om d•t was dat Europa al sy besit-
af te weer m~. . D•e Engelse tings in die Ooste verloor 
volk van . 40 m•I.JOt>n sal ong?- het en tewens ook dat die 
twyfeld me bt>reul wees om m Balkanse graanskuur in die 
ee_n. demokr.atiese staat met ~0 han de van die Kommuniste 
mllJoen DUJtser<~ ~e woon me. geval het. Indien Europa 
\Vn.nt dan sal die getalryker wil herstel en as magsfak-
Dwt'ler'l bulle oorheers. tor In die toekoms teen die 
WAT BAASSKAP oBETEKEN Kommuniste wil geld en in-
Die blankes in Suid-Afrika wil dien Amcrika. nie al sy 

nie baas wees oor die nie- Marshall-hulp dollars in die 
blankes nie; bulle wil baas wees water wil gooi nle dan moet 
oor hul land en bul bestem- Afrika ontwikkel word ter 
ming. Laasgenoemde strewe is 'n vcstiging v.an Eur·Afrikaan-
gewettigde strewe wat deur aile se ekonomte. 
volke van die wereld met wei- (2) Indien Afrika ontwikkel 

litleke regte en ekonomiese ge
leenthede gegee word. 

Om hlerdie beleid uit te voer 
moet die naturelle-gebiede op 
omvattende wyse ontwikkel 
word. Daar moet dorpe aange-
16 word en intensiewe klein
bocrdery beoefen word. Groot 
damme moet gebou word om 
water en krag vir nedersettings 
en nywerhede te voorsien. Om 
dit alles te doen moet bcs 
moontlik 'n ontwikkelingskor
porasie vir die naturellegebiede 
gcstig word met 'n paar miljocn 
pond kapitaal. 

VOORDELE 

Daar is drie voordele hier-
aan verbonde: 

Eerstens kan daardeur welvn
rende en tevrede naturelle
samelewings opgebou word wnt 
kan dien as 'n sigbare regver
diging van d ie Afrikaner se 
apar theidsbeleid sowel teenoor 
die nie-blanke as teenoor die 
buiteland. 

Tweedens, sodra die naturel
le-gebiede ontwikkel word en 
ekonomiese geleenthcde bled, 
sal die naturelle daarhecn te
rugstroom en sal hulle nie, soos 
vandag, na die blanke gebiede 
stroom nie. 

Derdens, die buitcland wat 
vandag besonder krities staan 
teenoor die Afrikaner se apart
heidstrewe kan gevra word om 
te help met die ultvoering van 
ons apartheidsbelcid deur geld 
te voorsien vir die ontwikkeling 
van die naturelle-geblede. Dit 
kan geskled in samehang met 
die Truman-beleld van ontwik
keling van agterlike gebiede. 

GRONDSLAG VERNIETIG 
wilJendhcid bejeen behoort te moet word dan moet eko-
word · en dit is tewens 'n stre- nom lese stabiliteit en be- Daar kan nie ernstig genoeg 
we w'at die nie-blankes in Suid- legglngsveiligheid gewaar- gewaarsku word teen die nei-
Afrika behoort te verstaan en te borg word. En dit kan al- ging wat vandag bestaan om 
waardeer. leen geskied wanneer per- territoriale apartheid te venva-

Die kleurvraagstuk het sy manente blanke ontwikke- ter nie. Verwerping van terri-
huidige crnstige omvang aan- lingsgeblede of woongebie- toriale apartheid beteken on-
geneem as gevolg van die voort· de daargestel word ooreen- teenseglik aanvaarding ''an die 
durende botsing tussen die komstig die verdelingsplan ekonomiese integrasie van die 
volksbelang en die geldbelang van Afrika. naturel in die blanke samele-
ten aansien van die maatreiiJs (3) Wanneer Afrika eenmaal lYing. En sodra dit aanvaar 
wat getref moet word ter op- verdcel is en die nie-blankes word, word d ie grondslag van 
Iossing van die vraagstuk. Ann in hul eie gebiede politieke die apl}rtbeidsbeleid vemietig. 
die een kant het die volksbelang rcgte geniet sowel as 'n In 1948 het die huidige rege-
vereis dat die Yestigfng ,·an dir mate ekonomiese welvaart ringspartye die bekende Fagan-
naturelle in blanke gebiede ,er- - dan is Afrika geheelcn- vcrslag verwerp. Die V.P. 
hoed moet word; aan die amler a! gewen vir die \Vcste en daarteenoor het dit aanvaar as 
kant het die geldbelange vert>is verlore vir die Kommunlstc. die uitdrukking van sy beleid. 
d?'t naturelle na die bla!'ke g!- VOORR&"G . ~le . Fagan-ve~slag . aanva~r 
b1ede moet stroom ten emde the JUIS d1e ekonom1ese mtegras1e 
sirkel meer nrbl"hl; ml"f'r pro- Dit _is derb~we noodsaa~lik van die nature! en bepleit slegs 
duksie meer afsct nan die gang dat dte verdelmg van Afr1ka politleke en sosiale aparthci4. 
te sit. voorrang moet kry in die buite- Daarom was d ie regeringspnr-

Vandag woon mcer as die landse beleid van Suid-Afrika tye in 1948 reg om dit te l'er
helfte van die Unic sc naturelle- en dat aile staatsmanswy11h rid werp. Vandag is die regering'l
bevolking reeds in blankc ge- rn veruuf vir die doel gemobili- beleid niks anders as die gt>lri
biede en aansicnlik mindcr as &eer moet word, delike toepassing van die beleid 
die helfte in die nnturdlc-gcbie- . 0~ d_ie erns van S'!( strcwe na wat in die Fagan-verslag nel"r
de. terr1tonale apartheid en die gele word n ie. Daartel."n mot>t 

Daar kan derhnlwe nle Ianger : opregtheid van sy aanspraak te d ie O.B. ba ie u itdruklik waar
witgestel word met 'n oplossing : bew-ys. dat .territorlale apartheid sku. 
nie. 'ook d1e me-blankes ten goede Op gesag van die stedellkc 

ALGEHELE SKEIDL'\"G I sal .kom, behoo.rt '!' oortuigen~e Naturelleg:biedewet en die 
. . .. . . ~eg1? met. terntor1ale apartheid Groepsgeb1edewet mag blanke 

J:?•e oplosslng •.s gell'~l m terr.'- , m d1e U~IC gc~ank tl' word. plaaslike bestuurlike liggame 
tonale apartheid · · n bele1d ~ Laat d1e begm semaak word grond aan naturelle toewys 
wat in die Unie begin kan word om die naturclle uit die blankc waarop hulle hulle kan vestlg in 
en wat op die vasteland van gebiede te laat terugkom na die die blanke gebiede - ooreen
Afrika voltooi moct word. naturelle-gebiede en laat daar komstig die behuisingelse wat 

Laat ons eerstens territoriale 1 in hul eie gebiede aan hulle po- (vervolg in volgende kolom) 

~ 
Kan met trots 

aanspraak maak 

dat sy kliente 

onder die bes 

geklede klasse tel. 
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(Vervolg van vorige kolom) 

die aanvaarding van die bcleid 
van ekonomiese lntegrasie stel. 

Die Stedelike Naturellegebie
dewet maak nle voorslening vir 
grondbesit in blanke gebiede 
deur naturelle nie. Die Groeps
gebiedewet maak wei sodanige 
voorsiening. Jongslede is daar 
boonop van rcgcringswee aan
gekondig dat naturelle hul eie 
huise in hul woonbuurtes moet 
bou. . A'! die nature! eenrnaal 
self fiiY eie buis gebou bet, be
teken dit in di€' praktyk dat by 
pagbesit van die grond bet 
waarop sy buis staan aJ bet by 
nie t"i(lndomsreg daarvan nie. 

llier<lie beleid beteken die 
permanente vestiging van natu
relle gesinne en gemeenskappe 
in blanke gebiede. Die nature! 
kom nie Jangl"r die blanke ge
bi<'de as tydelike arbeider binne 
nie - maar by kom as perma
n.-nt<' immigrant met sy familie 
en al. Dit is 'n gevaarlike toe
.. tand wat \loei uit die opportu
nisti~>&e en materialistiese aan
vaarding ,·an die beleid van 
t>konomiese integrasie. En dit 
i., be.,lis nie apartheid nie. 

VERDEDIGBAAR 
Ek wil net terloops daarop 

wys dat slegs 'n beleid van ter
ritoriale apartheid t>ties verde
digbnnr is - 'n feit wat baie 
belangrik is wanneer die Afri
kaner sy standpunt voor die wt'
rel<l moet regverdig. 

Dit is derhalwe baie bemoe
digend dat juis die Afrikaanse 

Kerke bulle uitgespreek het ten 
gunste van 'n beleid van terri
toriale apartheid tusscn blank 
en nie-blank en van vertikale 
ontwikkeling van die nie
blanke. 

As eenmaal die beleid van 
territoriale apartheid aanvaar 
word, dan los die probleem van 
die politieke verteenwoordiging 
van die naturelle homself op. 
As die naturelle bul eie land 
kry waar die moontlikhede vir 
bulle geskep word om vertikaal 
te ontwikkel langs hul eie lyne 
dan is dit Jogies en vanselfspre
kend dat d ie naturelle, inslui
tende diegene wat tydelik nog 
in blanke gebiede vertoef, poll- ' 
tieke verteenwoordiging moet 
kry in die rade van bulle eie 
land en nie in die rnde van die 
blanke se land nie. 

SAMEVATTING 

Samevattcnd kan derbalwe 
gestel word dat die O.B. 'n be
leid voorstaan om d ie blanke 
bt'.,kawing op die vnsteland van 
Afrika. te handhaaf; om die 
heerskappy van die blanke man 
oor sy land en sy bestemming 
te waarborg; om die naturelle 
gt>bit>de te ontwikkel sodat die 
naturelle in die blanke gebiede 
daarheen teruggesuig kan word; 
t>n om die naturelle politieke 
vf'rteenwoordlging te gee in die 
rade van bulle eie land en nie 
in die parlement van die blanke 
nle. 
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0.8. Sal Trou Wees Aan Volk 
Se Strewe Mev. Du Toit 

Mev. (dr.) J, S. du Toit, Kaaplandse Vroueleidster van die 
Ossewahrandwag h et by die opening -van die Laertrek op Bloemfontein 
verklaar dat - miskien as gevolg van die gebede van vroue - die 
Afrikanervolk in 1948 'n tweede kans gegee is om sy eenheid te 
herwin en daat·deur die repuhliek te verkry. 

As on~:~ n et getrou bly aan ons ideale sal ons dit uiteindelik ver
. wesenlik, h et sy gese. 

Mev. Du Toit hct verwys na 
die broederstryd na 1941 
wat dubbcl seer was om
dat dlt gevolg bet op die 
kort tydperk van twee jaar 
toe die sluiers gelig was en ons 
bo die kop van elke Afrikaner 
net sy A!rikancrskap geskryf 
gesicn het. Dit is opvallend dat 
d ie Afrikaner tot bomself ge
kom hct as gevolg van twee 
duldcllkc dade - die rol van 
die Ossewawiele en die uitbreek 
van die oorlog toe Afrika ners 
bercid was om hoe betrekkings 
nccr tc 16 terwille van beginsels 
soos onder meer genl. Hertzog 
gcdoen bet. 

'N TWEEDE KANS 

Ongelukkig was die Afrikaner 
nog nie ryp vir eenheid nie. 
Maar daar het 'n tweede ge
lccntheid gckom. Die Afrikaner 

l\lev. (dr. ) J . S. du T oit. 

bet weer aan bcwind gekom, en 
daar is gcs6 dat dit 'n Gods 
wonder is. Maar bet die leiers 
ooit daaraan gedink dat dit 'n 
vcrhoring kon wccs van die ge
bede van vrouc? Ons moet dit 
beskou as 'n tweede leans aan 
ons volk wnt ons gegee is na
dnt ons besef bet dat ons m e
kaar absoluut moet vertrou en 
dat die R epubliek a ileen ka n 
kom d eur cenbeid. 

M.E.R. seBoodskap 
, Ek ver t rou dat wat ook om

trent die O.B . se toekoms op 
bierdie Laertrek beslu it word, 
die boofsank baie belder sal uit
ataan, nl. dat ons werk en streef 
vir ' n volks regering soos va n 
die ou republieke. 1\let ons be
volikingsgroepe is dit al pla n . 
Almal weet dit ook, maar ~·ele 

wil dit terwille van groepsvoor
deel nie aanvaar of erken nie." 

Aldus lui 'n br iefie wat mcv. 
M. E. Rothman (M.E.R.) aan 
dr. Hans van Rensburg gcstuur 
bet, aangesien sy n ie die Lacr
trek persoonlik kan bywoon 
n ie. Dr. Van Rensburg bet baar 
boodskap aan die lacrgangcrs 
voorgelees. Voortgaandc skryf 
sy: 

,.D ie Ossewabrandwag is ill 
wat dit openlik nastrccf. Dit is 
ons vernaamste bestaansrcde, en 
regverdig ons ten spytc van fou
te wat ons mag gcmaak beL 
Ons moet die idee lcwcnd hou, 
al kan ons organisasic mlskien 
nie in sy eerste vorm voort· 
duur nie." 

l\IOET BRANDWAG STAAN 

Die vraag word gcstcl of d ie 
O.B. nog 'n taak bet. Maar spr. 
wil vra of jy al oolt ge
hoor het dat 'n volks
beweging se taak kan op
bou. Selfs as h y die dinge ver 
kry b et \marna. b y gestrewe het , 
dan nog is d it sy taak om 
bra ndwag te stnan oor daardie 
dinge wat verkry is. Ons volk 
is telkemale teleurgcstcl nadat 
by gemeen het lets te bereik bet. 
So was dit in die verlede en sal 
dit ook in die tockoms wees. 

PARTYE IS UITGEDIEN 

Daarom bet genl. H ertzog in 
1942 nadat by die pa rtypolit ieke 
s tryd ~·ir byna. 'n leeftyd gestry 
bet , ges~ da t die politieke party 
as wape n u itgedien is en da t ons 
' n nuwe grondslag vir ons sa
m elening moet kry. 

I n die partye sit goeie republi
kclnc, maar om een of ander 
rede kan bulle die rcpubliek nie 
kry n le. Die Eerste Minister se 
nie aan moed om apartheid dcur 
die republiek kan aileen kom 

nadat die volk se stem gctocts 
is. Nogtans ontbrcck dit hulle 
te voe r met 'n blote parlemcn
tere meerderbcld .n !c. Dis die 
O.B. se taak om bulle te help 
om die republiek te bring. Daar 
word gese in verband met die 
republiek dat 'n balwc clcr be
ter is as 'n lee dop, maar die 
tyd bet aangebrcek dat ons eic 
volk 'n heel cicr moet gee. 

DISSIPLTh'E 

Voortgaande bet spr. aange
toon hoe die O.B. reeds in vcr
skillende opsigte sy stempel op 
ons volk afgedwlng het. Op die 
gcbied van dlssiplinering van 
die volk is daar reeds ver ge
vordcr. Mcnse wat bv. buite 
staan praat dan ook met lof 
van die pllgsgctrouheld va n 
O.B.-ledc in komitees. 

As ons net getrou is, sal ons 
by 'n volgende laertrek miskien 
weer die ou rcpublikeinse lied 
k un s ing: ,.Sien in gena. en lief
d e ncer op ons President, 0 
B eer .'' E n dit sal 'n president 
wees met 'n taak, nie net 'n 
blote stempel nie. 

VVaar u ook IDag ~ees 
' . 

is die gewildste 
Suid-Afrikaanse sigarette 
• 

BY · DIE. LAE.RTREK 

Op die verboog tydens d it> opt-ning: (\'an links na reg<;}: l\fev. 
(dr.) Van R ensburg; mnr. Gord on Tomlinson ; mev. D u Toit; prof. 
H. l\1. v. d. \Vestbuysen; dr. Vun Ren.,burg; en ds. Van der \\'alt. 

O.B. MOET PLEIT 
VIR EENHEID 

Dit is die taak van die Ossewabrandwag as volksbcwl'· 
ging wat koers moet hou en moet aandui om van tyd .tot tyd 
ondubbelsinnig te verklaar waarvoor sowel as wnartl'l'n die 
stryd aangeknoop moet word, bet mnr. W. R. l.auh.,C'lter, 
Voorligtingsoffis ier in Kaapland, gese toe by die Lac ·treh: 
oor beleid toegespreek bet. 

Hy het gese dat die O.B. vcr- .---------
pllg is om te waarsku teen die 
sabotasic van die republikcinse 
ideaal, want as die O.B. nie 
meer brandwag staan oor daar
die idcaal nic sal die historiese 
kontinui:tcit verbreck word, 
aangcsicn die O.B. vandag die 
enigstc rcpublikcinse skakel is 
tussen die verlede en die toe
koms. 

HERSKEPPING 
Sprckcr bet verklaar dat die 

Afrikaner sy roeping om die 
blanke beskawing in Afrika te 
vestig en om as Icier in Afrika 
op te tree slegs kan uitvoer in
dien 'n beleid van territorialc 
segregasic toegcpas word. 

Voorts bet hy gese dat die 
O.B. 'n herskeppingstaa,k het, en 
In verband met hierdie taak 
moet die beweging aanknoop by 
die Hertzog van 1942. In die 
pick van die uitgediende kapi
talisme moet daar 'n bestaans
beveiligende volksosialismc ge
bou word op die arbeidskragte 
van d ie volkslede. 

KLIEH.VOR:\IING 

Ten slotte bet by gese dat die 
O.B. nooit mag ophou om tc 
pleit vir die natuurlike ccnheid 
van ons volk nie en ewc-eens 
nooit mag ophou om te waar
sku dat sodanige eenheid nic 
deur politieke partyc bcwerk· 
stcllig kan word nie. Klick
vorming en uitsluiting van Afri
kaners sal altyd struikclblokke 
bly op die pad na cenheid. 
, Ek wil bier uitdruklik vt>r
klaar", bet b y ges~, .,dnt Rolunk 
as wat daar erens in S.A. by 'n 
afdelingsraadsverkiesing, of by 
wa tte r verkiesing ook a l, teen 
'n Afrikaner ge<liskrimineer 
word omdat b y n ie ann 'n be
paalde pa r ty of k liek beboor t 
nie - solank sal Afrikanerver
deeldbeid voor t bestann en so
lank sal die O..B. moet pleit " ir 
die natuurlike eenbeid ~·an ons 
volk." 

Somertahberds 

In Ilul 

Heldere 

Patro~e 

BY 

DIE MODEWINKEL 

Parow 

Dr. Van Rensburg 
Weer K ...., en h 

.,ce dnt d~ 

Verlede 'Woens ·:l· Re~ubli~ct 
die derdc Uninlc cur n spe)an 
die O.B. in sitting gt~:e~ev~:~ie 
stad~all;l op B!ocmfo1.t die rc- ie 
vcrngtmg.c bet plaasgo.10r om 1-

der voors1ttcrskap van • bloot l. 
M. van dcr Wcsthuyscn, \1 bli- p 
bcsadigdc en bckwame wys1...,_ e 
werksaamhede laat afhan,.. 1 
bet. 

'n Rapsie meer as 400 laer
gangcrs uit aile dele van die 
Unie het die Laertrck bygewoon. 

Die agenda bet vera! drie 
aangcleenthedc gedek. 

Ecrstens en twcedens bet die 
bcsprckings gcgaan oor die 
koers van die beweging en die 
pick van die bewcging in die 
land sc politiclte patroon. En 
dcrdcns oor die organisasie en 
finansics van die beweging. In
sake laasgenoemde is besluit dat 
voortgebou sal word op die stel
scl van gesinsbydraes. Die boof
ampsdraers van die beweging is 
alma! ecnparig herkies. 

Dr. J. F. J. van Rensburg, wat 
'n tydlank met siekteverlof was, 
is vir die volgende diensperiodc 
aangcwys as kommandant-gene
raal. Hy sal bygestaan word 
deur mnr. J. A. Smith, wat in 
sy afwesighcid in 'n Kaapstadse 
hospitaal herkics is as adjunk
K.G.; deur prof. D. J. van Rooy 
as voorsitter van die Grootraad; 
en deur mnr. Van der \Vest
hu;Srsen as sekretaris van die 
Grootraad. Hierdie vier leicrs 
neem sitting op die Unialc Uit
voerende Raad wat aangevul 
moet word deur lede wat eers
daags deur die Noordclike en 
Suidelike Bcbccrrade aangewys 
moet word. 

.,Besoek on• Tak In die Wanael
cang, Groote Kerkg•bou. '<lr Radios, 
r:t,..tl4~8tl 'I Makllfl M M•ubt'lo. Skryf 
&an 011.1 Posbeatelllngaafdellng, PhU 
~lorl<~l, Posbua 2721, Kaapatad." 

f.,DIE O.B." word cedruk deur Pro 
Eccleala DrUkkery, Stellenbosch. VIr 
die eJenaara en ultgewera : VOORSLAG 
(Edme.) Beperk, Groote Kerkgeboa 
703, Pol bua lUl, Kerkpleln, Kaap
ltad. 


