
Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. 
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Verlede week het die Minister van Landbou, mnr. S. P. lc Roux, 
aangekondig dat skaap- en lamvleis voortaan vryelik in hchcerdc gf'hiedc 
ingebring mag word, m aar dat d ie pryse van sodanige \leis \erhoog 
word. 

Jrg.10 Kaapstad, 22November 1950 PrysSd. No.1 

Voortaan 8al boere 2d. per pond mecr kry vir skaapvlcis en 3d. t>cr 
pond mee1· vir hunvleis. Van aanstaande jaar af sal hoere 6s. per honderd 
pond mecr kry vir becsvleis en premies van 1 Os. tot 15s. per honderd 
pond vir die grade prima en super. 

V.P. SENATOR 
WIL H.N.P. NADER 

Van vandeE>~Sweek af m.oet die verhruiker meer hetaal \'ir sy ~Skaat>
en hunsvlcis en vanaf Februarie aanstaande jaar ook meer \ir hees,·Jcis. 

Insoverre die l\lini<>ter se 
maatrcels genoegsame hoeveel
hede vleis vir <lie stede beskik
baar gaan stel, moet dit verwel-
kom word. Dit mag sells toe-

Die Unie se buiteland!>e- verdediging"i- en naturelle- gegee. word dat d':'urder vleis 
' beter JS as geeu vleJS. Maar as 

ringspartye 'n verkleinglas en 
die politic! van die opposisie
partyc 'n vergrootglas gebruik 
wanneer bulle na die probleem 
kyk. Maar al hierdie gepolitick 
oor lewenskoste verander niks 
aan die werklikheld van stygen
de pryse nie. Die styglngs gaan 
maar voort en die daelikse be
staan word al hoc duurder. 

beleid behoort uit die partypolitiek verwyder te word, het die bele vel<l van prysverbo
gings in aanmerking geneem 

senator G. Heaton Nicholls op die Natalse pro\insiale kon- word dan moet verklnar word 
. • . • • ~ <lat die verboging van die vleis-

gres ~·an die Vererugde Party m Pietermaritzburg gese. Hy pryse die arm- en middelklas-
' . . man swaur gaan tref. Die Afr i-

het n beroep op die V.P. gedoen om d1e H.N.P. te nader ten 1 kaner in die stad, wat lief is vir 
1\lOTORBANDE 

einde 'n saamwerkooreenkoms oor hierdie sake te verkry. 

Senator Nicholls het verdui- ~ ls dit moeilik om te vcrstaan 
delik dat hy nie 'n koalisic tus- waarom die partyc nie ook oor 
sen die partyc bepleit nle. AI kleiner sake kan saamwcrk nie. 
werk die partyc saam oor die Juis daarom bepleit die O.B. 
sake wat hy genoem het, bly volksregering instede van party-
daar nog genoeg sake oor waar- , regering. • 
oor hulle kan twis, het hy gese. , Maar die partystelsel vcreis 'n 

opposisic wat met die regcrende 
OPPOSISIE l\IOET TWIS party moet ,twis" en daarom 

kan by voorbaat reeds voorspel 
As daar saamgewerk kan word dat daar niks tercg sal 

word oor die groot sake wat I kom van senator Nicholls se 
senator Nicholls genoem bet . voorste1 nic. 

• 

Unie Wens 
Voorspoed 

Stalin 
Toe 

Daar bet 'n paar weke gelede iets gebeur wat 'n .eien- .

1 

aardige Iig wert> op die amptelike mentaliteit in ons land ten 
opsigte van die Kommunisme, hoewel daar nie veel publisi
teit aan die gebeurtenis verleen is nie. 

vteis, sal die wnarheid hiervan 
buie gou ondenind. 

SLAAN l\IEKAAR 

Kort gelde is aangekondig dat 
die pryse va.n buite- en binnc
bande van motors in die klein
handel met 15 persent en 17i 
persent onderskcidelik verhoog 
Is. Dit beteken dat 'n buite-

Omdat die probleem van sty-~ band wat £7 3s. 2d. gekos het 
gende lcwenskostc deur die par- voortaan £8 4s. Sd. sal kos en 
typolitici gebruik word as 'n !at dat die prys van die binneband 
waarmce hulle mekaar slaan • van £1 1s. 3d. tot £1 5s. gestyg 
is dit heeltemal verstaanbaar I hct. Die boere moet voortaan 
dat die politic! van die rcge- 11 persent meer betaal vir sy 

Derde Laertrek 

Op meegaande foto ver~tkyn die honderde offisiere en brnndwagte 
uit alle dele van Suid-Afrika wnt die derde Uniale Laertrek van 
die O~osewabramlwag op Bloemfontein bygewoon bet. Hulle is 
voor di<" Sta<lsual afgencem. In die derde ry van voor af, in die 
middel, <,it dr. J. F. _J . van Rensburg; en in dieself<le ry, links en 

rea:s van hom, s it die lede van die Uitvoerende Raad. 

Beheer Oor 
Waterbronne 

Bevolking 
Neem A( 

Dit was naamlik op 7 No-, Sowjet-kon'iulnnt hnndhant ter-
vcmbe: die 33st~ .verjaardag wyl die Unie en nusland fcitlik I Die kommissie wat onder-~ Di? vermeerdering van die 
van dte Kommumstlese Revo- geen hundelsbetrckkinge het sock instcl na die Waterwette bevolkm g neem al. In die af-
lusie as gevolg waarvan die I nie. l\laar dit wor<l verby~>terend I bcoo , t b h ' 11 gelope 10 jaar bet die nAntal . . . . . n vas e c eer aam . . Root bcdretgmg waartecn ook wanneer ons regermg ufg<"vanr- g . gg mense onder 15 J!lar vermmder 
ons eie rcgering tydens die digdes JUl. die Ru.,.,iese konsu- met mag om diC watcrbronne van 86.6 na 31 persent van die 
jongste parlemcntsitting die •lnnt stuur om :\lo.,kou geluk te 

1 

van die Unie in die landsbclang bevolking, bet dr. J. H. Brink, 
oorlog binnelands verklaar het, wens met die herdenking van tc gebruik, luidens 'n vcrkla- Wuarnemende Gesondheidshoof 
die teuels in Moskou oorgcneem ~oy bloedige revolu'!'ic. En dit is rin~ van die voorsitter rcgter van die Vrystaat in Bloemfon
het. Sedertdien het meer mcnsc presies wnt op 7 November ge- 1 C H H 11 H h t ' d tein verklaar. As die tendens 
in Oos-Europa onder die hand beur bet. Die Sekretaris van · · a · Y e gese at I voortduur, het hy gese, sal daar 
van hicrdic wereldbende omge- Buitelamlse Sak<", mnr. D. D. I bale water ongcbruik na die eersdaags net soveel ou mense 
kom as wat daar gcsneuweldes Forsyth, is deur die reg('ring sec afloop. Negentig persent as jong mcnse wees. Dit is 'n 
in die twec wercldoorloi.i was. ufgevaardig na 'n onthaal wut van die Oranjerivicr se water I ernstige saak want die beskik-
Vandag vorm hierdie bende die deur die Ru'i~iese konsul-gene- vloci bv na d' 1 , bare arbeidskragte neem af. 

tst b d 
· · · d' 

1 
. . •e sec en spoc n 

groo e e retgmg vtr te ran gege(\ tt., en <lnar het :by I . 
\Vesterse beskawing en die ,die Suid-Afriknuns(• regering geweldtgc klomp grond saam. · Dr D N M h f 
W · · · D' d t · d t di t b · · · urray oo van 

este verkec~ dan .ook m 'n se goe1" wense v1r ~ie welsyn , 1e ge age IS a c s aat e- j die Welsynsafdeling ~an die Jo-
!'w~rm oorlog m~.t n d~el en en. ~veh·aart . van d1e Sow jet- hccr moet necm oor al die wa- hanncsburgse Munisipaliteit het 
m n '!kou.e oorlog met dtc res umo ?org~brmg. . I terbronne, maar dat geen ver- 1 gese•dat oor 10 jaar een uit agt 
van hterdlc bende. Is d1t nte boog ty<l dat dte anderin aan eb · 

1 

mensc in die Unie ouer as 60 
In sulke omstan<lighede is regering die Sowjet-konsulnat . g g nng moet word jaar sal wecs M s 1 · di 

dit reeds onven;taanbaar dat toe<,luit eerder as om hom "'C- m gevalle waar bestaande regte t k · t en e sa m e 
· . " J - • . . oe oms moe aanhou werk 

reger1ngs, en meer m besonder luk te gaan wens met sy lnnd tot voordecl van d1e staat u1t- , selfs a! het bulle d'e 60_. . 
· · t d ' bl db 1 kt b · · 

1 
Jange on~o ete regermg, nog see s n se oe eve e ewmd rue? geocfen word nie. ouderdom bcreik. 

trekker se buitcbandc en 1n 
perscnt mecr vir die binncban
de. Op .bierdic manicr ttyg die 
produksickoste en vervocrkoste 
op 'n wyse wat nie skouspel
agtig is nie, maar wat tog in 
die beursie waargenecm kan 
word. 

KLEREPRYSE 

Onlangs het mnr. A. J. \Ves
sels, die bestuurder van 'n 
groot klcrefabriek in Johannes
burg 'n skcrp styging in klcre
pryse voorspel. Volgens hom 
sal 'n vaalbroek wat Oms £5 
tot £5 lOs. kos aanstaandc jaar 
in September £7 2s. 6d. kos; en 
'n pak klere wat tans £18 kos, 
sal dan £23 kos. 'n Statistikus 
kan gerus uitwerk wat 'n nor
male vader van 'n huisgesin se 
salaris moet wees as hy kan 
bekostig om goedgeklee te gaan 
in pakke klere van £23 elk; en 
broeke van £7 2s. 6d. elk; en 
baadjies van £12 en meer. 

'n Koerantman in Kaapstad 
het ondersoek ingestel na 
die maandelikse salaris waar
op 'n man, vrou en twec 
kinders in die stud kan bestaan. 
Hy het gevind dat £67 6s. ver
dien moet word. Daar is talle 
gesinnc in Kaapstad wat nic 
soveel per maand vcrdien nle. 
Die afleiding is dat sodanlgc 
gesinne in kommer en sorg van 
die hand tot die tand moct lccf. 

HOOGTE L~GESLUIP 

'n Kaapstadsc koerant hct die 
prysc van artikels soos gead
verteer in 1936 vcrgelyk met die 
pryse van diesclfde artikcls wat 
in 1950 geadvertcer word. En 
dis vcrbasend hoe die prysc sta
digweg die hoogte ingesluip het. 
'n Rok en 'n ondcrrok wat dcs
tyds lOs. 6d. en 5s. lld. gekos 
het, kos vandag 35s. en 17s. 6d. 
onderskeidelik. Die vrou wat 
destyds 'n baadjije van £1 ls. 
gekoop het, moet vandag £6 6s. 
daatvoor betaal. 

Manshemde hct gestyg van 
19s. 6d. tot 35s. en skocnc van 
22s. 6d. tot 45s.; koffie van lld. 
na 3s. lld. per pond; sokkies 
van 2s. 6d. tot 7s. per paar; bor
de van 6d. tot ls. 3d. stuk; ta~ 
matiesous van lOd. na ls. 5d. 
per bottel. En hicrdie lys van 
duurdcr artikels kan tot in die 
oncindigc aangcvul word, soos 
elkc vader en moeder weet. 

MANIPULASIE l\IET GELD 

\Vnarom het die pryse \'l\n 
byna alle artikels dan duurder 
geword? Is dit omdat die urti
kels mind~>r geword het? Of is 
dit omdat <lie g«>ld go«>dl<oper 
geword het? Lau.,g«>noemdc is 
die regte antwoord. En dit is 
hierdie soort geheimsinnige ma
nipulasie met <lie inkomste vun 
die gewone man wnt duardie 
selfde gewonc man en sy \rou" 
vynnde mauk van die kapitalis
tiese stelsel en wut hulle Jaut 
verlung no. 'n volkstant wat n" 
sy eerste plig uan,·aar die ver
sorging van die huisg~>sinne vun 
die volk. En hierdie versorging 
geskied nie a'> aalmoesf' uit die 
kapitulistiese "katkis niP, maur 
as be'itaanbare vergoe<ling vir 
arbeid en produksie gelewer. 
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~RT [·:~~?.~-:~~:~·~--··o;· op=·::~~~, :~~~~'"! 
Baie Ingenome ljj! Deur Sybrand I Uit die kringe van die Afrikanerparty is die Ossewa

brandwag in die jongste tyd tweekeer met advies bedien. Saam met honderde ander J 
lede van die Ossewabrandwag 

glo vinnig en lekker gegaan in 
daardle gcbied. Want Oom 
Louis is 'n vegter sonder weer
ga. Dr. Jan Steyn L .V. wat 'n uitnodiging aanvaar bet om 

as gas-spreker voor die Laertrek op Bloemfontein op te tree 
bet eers verduidelik dat by nie lid van die O.B. is nie en dat 
hy trouens nooit lid van die O.B. was nie. Hy bet homself 
beskryf as 'n vriend van die O.B. en toe voortgegaan om op 
grond van hierdie verklaarde vriendskap aan die O.B. raad 
te gee oor sy toekomstige optrede. Die Vaderland bet 'n 
paar dae later die voorbeeld van dr. J an Steyn gevolg en 
soortgelyke en aanvullende raad aan die O.B. gegee. 

ult aile dele van die land bet ging het die opvattings, idealc 
ek ook die Laertrek op Bloem- en strewe van die Ossewabrand
fontein bygewoon. En ek het wag hul eie gemaak. Dit hct 
dit geniet . - ten volle geniet. dee! van bulle lewensbeskouing 
Dit het my O.B.-hart gocd ge- gcword. Ek het baie stcrk 
doen om weer 'n slag my O.B.- onder die indruk gckom dat 
bors te kon uitstoot. geen partypolitikus hoe ge

Ek het onder die Laergangers slepe hy ookal mag wecs - en 
beweeg: bier 'n geselsie met geen partykoerant - hoe groot 
een aangeknoop en daar weer sy sirkulasie ookal mag wecs 
'n gcsprekkie met 'n andcr ge- en gecn partypropaganda - hoe 
vocr. En ek moet my inge- oulik dit ookal ingeklee mag 
nomendheid bely. Die gewone word ooit daarin sal slaag 
manne ·en vroue van ons Bewe- om die O.B.-lede van bulle oor

W eelderige Baczr.de 
~k moet beken dat ek die 

weclderigstc en waardigste 
baarde wat ek vir 'n baie lang 
tyd aanskou het, gesien bet op 
die gcsigte van drie Ooms wat 
die Laert rck bygewoon het. E k 
gaan bulle name noem: mnre. 
J. H. van dcr Berg <Bothaville); 
H. Neethling (Lydcnburg) en 
N. P. Rademcyer (Humans
dorp). 

BEI\.ERTJIES KOUE WATE R 

Dit is opvallend dat sowel dr. Jan Steyn as Die Vader-
and se raad aan die O.B. te doen bet met die republikanisme 

van die beweging; en dit tref 'n mens dat bulle nie die O.B. 
se republikeinse ywer begroet bet nie; ook nie daaroor ge
swyg het nie; maar dat bulle inteendeel - op baie fatsoen
like wyse - 'n bekertjie koue water daaroor probeer gooi 
het. 

Die O.B. aanvaar sonder voorbehoud die welmenend
h eid van sy raadgewers maar as republikeinse volksbeweging 
is hy verplig om ook sonder voorbebond die raad wat bulle 
gegee bet te verwerp. 

In die lig van die raadgewinge uit die k ringe van sy 
party is dit slegs billik om die bouding wat mnr. N. C. 
Havenga tot dusver in die praktyk teenoor die O.B. ingeneem 
hct in herinnering te roep. 

llA VENGA SE HOUDING 

Eerstens bet mnr. Havenga aanvaar dat die Ossewa
brandwag en die politieke partye op verskillende terreine 
opereer - ecrsgenoemde buite die parlementere terrein en 
laasgenoemde op die parlementere terrein. 

Twcedens bet mnr. Havenga openlik verklaar dat hy nie 
lid is van die nie-partypolitieke O.B. nie; dat sy party geen 
ooreenkoms kan he met 'n nie-partypolit ieke organisasie nie; 
en dat hy en sy party derbalwe niks te make het met die 
O.B. en sy bcdrywighede op die nie-partypolitieke terrein nie. 

Derdens bet mnr. Havenga verklaar dat lede van die 
O.B., wat ook aan die partypolitieke en parlementere stryd 
wil deelneem, welkom is om by die Afrikanerparty aan te 
sluit, mits bulle dit doen in goeie trou en met onderskrywing 
van die party se konstitusie. 

Uit boofde van hierdie houcling - dit wil ons beklem
toon - het mnr. llavenga. hom nog nooit ingelaat met die 
sake van die O.B. nie - nie met die beweging se repnblika
nisme nie en ook nic met die beweging se voortbestaan nie. 

DIE ONVERVALSTE R EPUBLIE K 

Dr. Jan Steyn bet sy advies baie taktvol aangcbied in 
die vorm van 'n vraag: ,.Is die inhoud wat die O.B. aan die 
republikeinse ideaal wil gee r ede genoeg om 'n aparte poli
tieke bewcging in stand tc hou ?" Vooraf het dr. Jan Steyn 
gese dat die H.N.P. en die A.P. albei republikcinse par tye is 
en dat daar derhalwe oor bierdie saak geen verskil tussen 
die partye en die O.B. is nie. 

Voordat dr. J an Steyn se \-'raag beantwoord kan word, 
moet cers die verkeerde veronders telling waarvan h y uit
gaan verwyder word. Is daar werklik geen verskil oor 
republikanisme tussen die O.B. en die politieke partye nie? 
Het dr. Jan Steyn dan vergeet van die valse ideaal van 'n 
republiek binne die Britse Statebond wat in die afgelope 
paar jaar verkondig word? Heeltemal afgesien van wat 
ander bereid mag wees om te aanvaar, moet verklaar word 
dat die O.B. nie bereid is om stilswygend te aanvaar dat die 
Afrikaner se republikeinse ideaal afgetakel word tot 'n mak 
strewe na 'n republiek wat die Britse konneksie behou nie. 
Die inhoud wat die O.B. aan die republiek wil gee, is nie die 
enigst~ rede ";r die O.B. se bestaan nie; dit is ongetwyfeld 
' n baie belangrike rede vir sy bes taan, maar die onvervalsde 
republiek self, en bowendien die daadwerklike rstryd daar-voor 
is ander dringende redes \-ir die O.B. se bestaan. 

DIE 1\IIDDELPUNT VAN KRAG 

En ons is bly om juis aan dr. J an Steyn te mag sc dat 
niemand minder as wyle genl. Hertzog ook so gedink het nie. 

In 1942 bet hy die Afrikanervolk gewaarsku teen twee 
doodsvyande. Ten aansien van die eerste bet h y gese: 

,As eerste van hierdie twee doodsvyande van die Af ri
kanerdom, geld die nooit versadigde poging - so oud as die 
aanvang van die Britse oorheersing in Suidelike Afrika -
om deur die een of ander soort, of mate, van nouer vereni
ging met die Britse Empire, die vryheid van die Afrikaner
domin Suid-Afrika, waar die ook al mag bestaan, betsy deur 
lis, betsy deur goedwillige instemming, aan bande te le en 
nan die gesag van Groot-Brittanje te onderwerp; waardeur 
dan die Afrikanerdom in belang van die Brit en Groot-Brit
tanje kan beperk word in sy vrye optrede wat betref vraag
stukke van binne- sowel as van buitelandse belang." 

Die O.B. beskou die Londense ideaal van 'n republiek 
binne die Br itse Sta tebond as die jongste van die .,nooit ver
sadigde pogings" om die nybeid van die Afrikanerdom in 
Sui<l-Afrika aan bande te le. 

Die tweede doodsvyand bet genl. Her tzog genoem ,die 

(Vervolg in volgende kolom) 

(Vervolg van vorige kolom) 
heersugtige partykramer uit 
eie volk op soek na eer en 
eie-beUmg binne eie party." 
Hierdie doodsvyand b et weer 
t e doen met die inhond van 
die republiek - wat party
loos moet wees. 

E n om t~n hierdie doods
vyande te veg en \ir die re
publiek en die partylose in
hood daarvan b et genl. Hert
zog alreeds in 1942 die Afri
kaners opgeroep OJll byme
kaar te staan en , 'n middel
punt van krag te vorm." So
danige middelpunt van krag 
bet die Ossewabranclwag ge
word. 
OlUVATTENDSTE 

EENHEID 

Bowendien wil ons herin
ner dat die omvattendste een
heid wat die Afrikanervolk 
van hierdie geslag bereik bet, 
nl. die volkseenheid van 194.1, 
juis gebou was op die onver
valsde republiek en op die 
inboud daarvan. '" 

Die O.B. pleit ' 'ir die her
rysenis van daa rdie eenheid 
op daardie selfde grondslag. 
Eenheid op 'n ander grond
slag loop gevaar om nie na
sionale eenheid te wees nie. 

Nadat dr. J an Steyn se 
vraag eers effe gckorriseer 
is, moet derbalwe bevestigend 
daarop geantwoord word -
soos die Laertrck tewens 
reeds in Bloemfontein gedoen 
het. 

VERTROEBELING? 

Die Vaderland het in a.an
vulling by dr. Jan Steyn se 
advles aan die hand gedoen 
dat dr. Van Rensburg hom 
liefs nie moes veroorloof het 
om die republikeinse ideaal 
by hernuwing voorop te stel 
nie. .,Want", sc die blad, 
.,onder ander implikasies be
teken die poging om die re
publiek voorop te stel 'n mate 
van komplikasie vir die O.B. 
se goeie vriend mnr. Ha.ven
ga. Dit is nl. nie dcnkbaar 
nie dat die poging om die 
O.B. te maak, draer van die 
republikeinse ideaal buite die 
politick' iets anders as ver
t roebeling sal afgee nie." 

Ons moet eerlik erken da t 
Die Vaderland se , implika
sies" vir ons beeltemal dnis
ter is. Ons begryp boege
naamd nie hoe die republi
keinse s trewe van die O.B. 
komplikasies kan beteken vir 
die Ieier van die Afrikaner
party wat niks te make b et 
met die O.B. nie. En bowen
dien \ 'Oigens dr. Jan St~yn 
en die party se program van 
beginsels is die Afrikanerpar
t y 'n republikeinse party en 
ons kan ook nie begryp h oe 
die vooropstelling van die re
publikeinse strewe deur die 
Ossewabrandwag komplika
sies kan beteken ,;r die Ieier 
van 'n republikeinse pa rty 
nie. 

tuigings te vcrvreem nie. 
Omdat die Ossewabrandwag 

die enigste organisasie is wat 
die geloof en oortuigings en die 
verwagtinge van duiscnde Afri
kaners verteenwoordig, is die 
beweging onvernictigbaar -
omdat hy !ewe in die harte van 
sy !cdc. 

Nuu·e Stryd Le V oor 
Toe ek na die tocsprakc ge

luistcr het wat op die Laertrek 
gelewer is oortuigendc en 
besiclcnde tocsprake - hct die 
beset tot my deurgcdring dat 
die Ossewabrandwag nie aileen 
op die huidige tydstip 'n ver
name taak het om te verrig nie, 
maar dat die bewegin,g onge
twyfeld in die nabyc toekoms 
verplig gaan word om 'n nuwe 
onvcrmydelike stryd aan te 
knoop. 

Ek is bcreid om my voile ge
wig in daardie stryd te gooi
trouens ek sien uit daarna. 

Die onmiddellikc taak van die 
Osscwabrandwag is om tc waar
sku teen d ie sabotasie van die 
tradisionelc republikeinse koers 
en die aftakeling van die neer
gclegde nasionale strcwe van 
die Afrikanervolk. Die Osse
wabrandwag moct alles in sy 
vermoe doen om 'n modernc 
aanvaarding van 'n nuwc en 
dodelike konsiliasie-belcid teen
ocr die . Britse Empire te belet. 

En as die Osscwabrandwag 
sc waarskuwings op dowe ore 
val dan voorsien ek dat die be
wcging cersdaags sal moct be
gin veg vir onbevlekte Afrika
ncr-nasionalisme. 

Vegter Sonder Jf'eerga 
Daar was 'n hele aantal in

teressante en aanskoulike per
soonlikhcde op die Laertrck. 
On.getwyfcld die langste man 
was oom Louis Bootha. Daar
benewens het sy hoed die brccd
ste rand en die hoogstc bol van 
a! die hoede op die Laertrck 
gehad. En sy lag wa.'! die aan
steeklikste. Oom Louis is baic 
bekend en bemind in die Ossc
wabrandwag en die feit dat hy 
~oos 'n baken uitgcstaan het op 
die Lacrtrek het hom altyddeur 
die middclpunt van 'n vrolike 
grocp gemaak. Oom Louis boer 
tans ia die Noord-Transvaal -
baie vt'ir van oral af. Maar 
voordat hy daar ver gaan woon 
het, hct hy die Suid-Transvalcrs 
gelei en was sy hoofkwarticr op 
Johannesburg. In ,.Oom Louis 
se dac" soos sy men ;e daardie 
tydpcrk nou nog nocm, het dit 

Dit Jyk vir my aso! die 
mocstas op die bolip bcslis in 
onguns gcraak hct in ons tyd. 
Mens sien sclde of ooit deesdae 
'n ordentlike mocstas - op die 
Lacrtrek het ek net een gesien! 
In my kinderjare het die Ooms 
alma! mocstas gcdra en ek het 
vcrlangend uitgcsicn na die dag 
dat ek ook met so 'n moestas 
sal kan spog. Hclaas, my jeug
dige ambisie het lank reeds ver
welk. 

Deesdac, so wil . dit my voor
kom, is die snorretjie nogal 
baie populer miskicn net 
minder populer as kaalskccr. 

V erskil tussen Afrikaner 
En Suid-Afrikaner 

Mnr. A. L. de Jong, van 
Robertson, vcrtcl my van 'n 
paar insiggewende gesprekkc 
wat hy 'n tyd gelede gcvoer hct. 
Hy skryf: 

,.Die verskil tussen 'n Afrika
ner en 'n Suid-Afrikancr is on
tangs aan my verduidclik deur 
'n Engclse Immigrant en 'n af
stammcling van 'n 1820-setlaar. 

,.Die Immigrant se: ,Toe ek 
twee jaar gelcde hier aanland 
het my' betrekking my gedwing 
om Afrikaans so spocdig moont
lik - tc lce.r praat en skrywe. 
My mede-winkelbedicndes wat 
2o-30 jaar gclede bier kom 
.werk het, se - wanneer ek 
bulle om die Afr ikaans van 'n 
winkcltcrm vra - dat mens 
sondcr Afrikaans kan klaar
kom. Daardie mense is Engels 
teenoor jou; hulle is Suid-Afri
kancrs teenoor my. Ek wil 'n 
Afrikaner wces soos jy, mnr. 
De Jong - nie Suid-Afrikaner 
soos bulle is nie.' 

,.Die afstammeling van die 
1820-sctlaar het verlede week 
aan my gcse: ,Hoe hct die 
Nedcrlanders dit reg gekry om 
die Franse en Duitsers 'n 
andcr taal te laat praat as 
bulle eie? Die Engclse sukkel 
a! van bulle koms hierhccn om 
Engels die cnigste taal van ons 
land te maak maar slang nie 
daarin nic, doen wat ons wil.' 

,.Ek moes op my manicr ver
duidclik deur te se dat die 
Ncderlander, Fransman, Duit
ser en die Kleurling saam ge
bou het ann 'n taal. J ou tien 
plaasvolk se vir jou wat hicrdie 
plaas se taal is. Die taal het 
gckom om te bly en word ge
praat van Kaap Agulhas tot 
aan die Suidgrens van die 
Sahara. Julie hct hierdie land 
'n anderhalwe eeu te laat ver
ower." 

AFSLUITING FUNKSIE 
word gehou op 

1\faandag 8 nm. in die 

EBE NEZER-SAAL, l'lAITLAND. 

SPRE KERS: 
Dr. F. D. du T. Yan ZJI, Kaaplandse Leier. 
~lev. Dr. J. S. du Toit, Kaaplandse Leidster. 

O.B.-Blaasorkes: Ververs inge word bedien. 

Word verwag dat a lle offisiere en brandwagte van 
die Hfgenlskap Al -2 teenwoordig sal wees. 

Vriende en belangstellendes word ook hartlik 
uitgenooi. 

Derhalwe het ons nie veel 
aan die advies van Die Vader
land dat dr. Van Rensburg en 
die O.B. liefs nie die republi
keinse ideaal moet voorop 

1 
stel nie. ~----------------------------------------------~ 
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DIE .REPUBLIEK, , SOOS 
DR. VA.N RENSBURG DI,J SIEN 

Dr. J, F. J, van Renshurg het op die pasgehoue Laertrek van die 
Ossewabrandwag te Bloemfontein onder andere twee })Unte gcstel wat aan
dag verdif'n. Eerstens bet hy die Beweging sc repuhlikeinsc grondslag 
nogmaals henadruk. Tweedf"ns het hy dit as verciste vir die nog ongebore 
repuhliek gestel dat dit op die "'aste hodem van omvattende vertrou e van 
aile volksdele in die Unie gevestig moet wees. · c 

Twf"e van hierdie hevolkingsgroepe het hy hy name aangedui: die 
Engelse; die nie-blankes. · 
GEEN STAAT KA...~ OP 
VREES GEBOU WORD NlE 

Hierdie waarheid kan gerus 
met dricdubbclc onderstreping 
vereer word. Gccn staat wat sy 
sake nie so kan reel dat die
gene wat in sy landpale bulle 
Iewe moet slyt dit sonder vr~es 
kan docn nie bet enige hoop op 
'n plek In die geskiedenis nie. 

sindheid van my volk, dus be- sterk partye wat bloc! in die 
hoort ek tot die bevolkings- boesem van nasionale eenhede 
groep wat op getalle geoordeel en met steeds meer diktatorialc 
die mcerderheid van die kiesers magtc die lang afdraande na 
Iewer en meer waarskynlik as politieke verydellng of gaos af
enige ander grocp die voordele sell. 

Vrees is siclkundig - dus 
lank nie altyd logics of rcdelik 
nie. AI sou die vrees dus spruit 
uit 'n bron wat hoofsaaklik in 
die verbeclding van die vreesbe
vangene bestaan dan nog is dit 
ewe noodlottig as 'n redelike. 

REPUBLIKEINE KAN VREES 
TEENGAAL~ 

Ongelukkig moet ons nou bier 
erken dat, tensy met of sonder 
redc, daar heelwat vrees In die 
Unie bestaan. Hoewel dit 'n on
begonne taak sou wecs om vir 
aile angsbevangenheld psigiater 
te speel kan ons as republikeine 
by uitnemcndheid ~~n groot oor
saak van die gevoel van onse
kerheid by andersdenkendes 
verwyder. En hlermee belnnd 
on!! in die middel ,·on ons hele 
verwaarloo!l<le dog nkute 
GRONDWETPROBLEEl\1. 

ONS :\IEERDERIIEIDSDIK
TATUUR 

Die nuutste en juridies
gesproke heclwaarskynlik sui
were staatsregtelike opvattings 
van ons Apclhof en van die 
staat se regsadviseurs aanvaar 
die beginscl dat daar gcen regs
beletsel bestaan om te verhin
der dat die Parlemcnt met 'n 
gewone mcerdcrheid, d.w.s. van
af een opwaarts, enige wetge
gewende stappc sal neem nie. 
Die verskanste klousules ewe
min as cnigc andcr bepaling 
van die Grondwet of enige an
der wet is teen die wil van die 
parlementere meerderhcid be
stand. Voorwaar 'n aangename 
gedagte vir die Regering-van
die-dag! Minder aangenaam vir 
die Opposisie. Minste aange
naam van alma! vir dicgene wat 
nie eers in die Opposisie of Re
gering vertecnwoordiging geniet 
nie. 

van meerderhcidsregering gaan 
geniet. 

Nietemin voel ck onrustig. 
Wie 'n rusie begin moet dit kan 
oorleef. 'n Afrikaanssprekendc 

I Deur J. de Vos 

bewind van vandag mag plek 
inruim vir 'n andersoortige be
wind van more. In ons staats
vorm moet dit geskied. So word 
die partystelsel deur vriend en 
vyand gcken. En ek wil by 
voorbaat sl! dat ek heeltcmal 
ongcnee Is om vir my genot in 
die wetgewing van die Afri
kaansgesinde regering te betaal 
met die wee wat mag volg wan
neer 'n ander bewind in sy skoe
ne mag kom staan. 'n Paar van 
die onaangcnaamste moontllk
hcde wat my volk kan trcf, 
docm reeds teen die gesigsein
der op. 

DIE KWEEKPLEK VAN 
VREES 

Nou volg dit weer dat as ek 
as lid van die stcrkstc bcvol
kingsgroep in die Unle so voel, 
hoe vocl die ander, die Engels
sprekcndes, die andcrklcuriges? 
Die antwoord op die vraag ont
bl'eek nie. Dit word van die 
politicke dakke en in die poli
tieke blnnekamers verkondig. 
Dis dikwcls onsinnigc propagan
da. Maar dis effektlef, bier en 
oorsee. Nog c rger, die staats
vorm waaraan ons klecf bled 'n 
voorwendsel vir <l ie skynbeiliges 
en 'n werkJike bron Ynn be
denking vir die eerlik bekom
merdes. 

By al hierdie feite is daar een 
saak wat ons moet on thou: geen 
ordentlike staat, op die lang 
duur mlskien ook gcen andcr 
nie, kan sy masjinerie laat 
voortbewecg wanneer 'n sterk 
groep mense binnc sy grense te-

GEVARE '\'AN Z.."'UUTSTE reg of verkeerd glo dat bulle 
BESKOUINGS voortbcstaan danrvan afhang of 

In hierdie verband knn ek bulle die bewind gaan behou of 
sommer met 'n persoonlike be- nie. Dis die punt wat ons in 
kentenis wegspring. Ek is 'n Suid-Afrika vinnlg nader. En 
Afrikaanssprekendc, deelagtig bicrteen hct ons staatsmasjicn 
aan die politicke !deale en ge- geen remme nie. Dit kweek 

KE.NIA SE. KE.USE. 
,Ek bet van die ,Africans' in Kenia ·ontmoet wat as 

ekstremh,te beskou word en ek bet by bulle geen begeerte 
of bedoeling ontdek om <lie blanke nedersetters uit die land 
te verban nie. llulle eis net gelykstelling." Aldus 'n ver
klaring van Fenner Brockway, 'n Arbeider-lid van die Britse 
parlement. 

Hy bet voorts verklaar dat dat Kenia uitcindelik deur die 
Kenia voor die kcuse staan om ,.Africans" regeer sal word. Dit 
of in 'n .. Malan-apartheidstaat" I is oenskynlik ook die hoop van 
te ontwikkel of in 'n demokra- die rcgeringsparty van die moc
tiese staat wat uitdrukking gee derland van die Britse State
ann die Britse lccfwyse. Vol- bond. Brittanjc wil Afrika vir 
gens sy mcning bestaan daar die nature! gee: Suid-Afrika wil 
bemoedigende aanduidings dat die blanke bcskawing in Afrika 
rassediskrimlnasie ulteindclik vestig en bcveilig. Op hierdic 
oorwin sal word. punt loop die beleid van Brit

tanje cn Suid-Afrika uiteen. In-
VERSKU,J .. ENDE BELEID dien Suid-Afrika sy beleid in 

dade wil omsit dan moet by op 
Hierdie parlementslid van die sy eie republikeinse pad loop 

Britse regerende party is vol-, en nie op die pad van die Brit
gens sy eie getuienis hoopvol se Empire of Statebond nie. 

PARTY AAN IBEWIND IS 
ALTYD TEVREDE 

Vir die horendes is di6 dinge 
lank gelede en ook dlkwels 
blnne en buite die Ossewabrand
wag gesf!. Ook Engelse gelcer
des bet al mecgedoen. Ongeluk
kig is danr alty<l minstens een 
party of pnrtygroep, nL di6 '''at 
ann bewind is, wnt so te"\Tede 
met die tot'stand is dat geen be
hoorlike vl'randering aan gt'durf 
knn word nie. 

VERA.~ERING IS ~IOONT
LIK 

Maar die verandering is nle 
slegs dringend nodig nie. Dis 
ook moontllk. I n 'n preslden
siele regeringstelsel soos die 
V.S.A. bet en die boererepublie
ke gt'had ht't, is dnar opgeslu it 
n ie aileen vermoe tot nksie n ie, 
maar ook vt'iligbeid teen tirnn
nie - en albei in 'n ruimer mate 
as by ons tan" die gcval is. 

Die vermol\ wat daardie stel
sels toon, spruit uit die felt, wat 
al so dikwcls in hierdie blad ge
noem is, dat <lie killt' hand yan 
die partydiktatuur nle a ile di
namiek en lewe doodwurg nie. 
Die presiden'liele stelsel is nit' 
vir sy besten<ligheid van die be
-;taan van 'n I'Lterk partytug af
hanklik nie. Die bestendigheid 
vind by in homself. Sy organe, 
die President, die H ooggeregs
hof van die Rt'pu bliek, die Se
naat, die Huis van Vertet'nwoor
digen word vir vaste termyne 
daar gestel. Gecn partyneerlaag 
lm n hul ontst'tel voor verloop 
van <lie tyd nie. 

DIE PRESIDENT 

Vera! by die President kom 
die kontras met ons stelsel tref
fcnd na vore. Hy word gekies 
om die volk as nasionalc een
heid te bcliggaam. As hy dit 
docn, het by meer en grotcr 
magtc as die Eerste Minister in 
die Unic. Geen krlsis is vir hom 
te groot nic. Dit bewys die ge
skiedeniR, ook van die hede. Dog 
ns hy seksioneel optree dan is 
sy magtc, gode sy dank, veel 
minder en meer bcperk as die 
van ons Ecrstc Minister. Selfs 
sy partygenote skroom nie om 
teen hom te gaan nic. Truman 
bet dit dikwels ondervind. 1\laar 
by bet dit net so dikwels ervnar 
tlat sy partyvyande ook nie 
skroom om hom te steun n'l h y 
in tye van nasionale n ood die 
gt'bt'el en nit' die ~>eksie wil dien 
nit'. Vir die staat is die vrugte 
besonder bevredigend. 

In die Grondwet van die 
V.S.A. vind minderheidsgroepe 
grotcr vciligheid as by ons. 
Daarvoor is o.a. die hoogste Hof 
die waarborg. Die homogene 
party wat by ons politieke al
mag kan verwerf, kan hom in 
daardie stelsel nie vcstig nle. 
Ac; on-; as Afrikanu<~, as Repu
blikeint', .,o 'n Republiek ann 
die nndersdt'nkendes sou nan 
bled, wie wet't of on!! n ie beidt' 
hul 'ertroue en die Republiek 
lang~ daardit' weg gouer sal k ry 
nie. 

Dit was blykbaar dit' be<l()('
ling van dr. Han'! van Rt'nsburg. 
Dit wn'l ook <lie agterliggendt' 
idee by die konsep-Grondwet 
van die Eenheidskomitee. Mag 
dit ver werkli.k word. 

LOUIS OLIVIER 
FOTOGRAFIE * JOERNALISTIEK * REKLAME 

Ons bet nog van die foto's van die Laertrek te 
Bloemfontein beskikbaar teen: 

£1 kontant met bcstelling, 10% word aan die organi
sasiefonds afgegee. 

Beste! dadelik asseblief. 
LOUIS OLIVIER, J .B.S.-Gebou, Bloemfontein. 

Suid-Afrikaanse Spoorwee 

V AK ATURES: KONSTABELS: 

S.A.S.-POLISIEMAG 

Aansoekc van kandidate om aanstelling in bogenoemdc 
vakatures word ingewag. 

Applikante moet: 
(1) tussen 18 en 35 jaar oud wees. Applikante onder 

21 jaar moet die skriftclike toestemmlng van bul 
ouers of voogde verkry om by die Mag aan te 
~uit; · 

(2) ongetroud of wewenaars sonder kinders wees; 
(3) minstens 5 voet 8 dm. in bulle sokkies staan en 

'n borsmaat van 36 dm. he; 
(4) liggaamlik geskik wees vir polisiediens; 
(5) (a) Suid-Afrikaanse burgers wecs, of 

(b) burgers van ander Statebondslande of die Rc
publiek Ierland wees en minstens drle jaar in 
die Unie van Suid-Afrika of Suidwes-Afrika 
gewoon het. 

Suk.seavolle kandldate moet eo spoedlg doenllk na hul aanatelllng 
In die Mag, 'n opleldlngskureus van sea mao~~nde by die Spoorwegkollege, 
Kroonstad deurmaak. 

Die aanvangs· en makslmumloonslr.ale van toepuelng op konstabela 
Ia onderskeldellk £20/10/- en £33 /10/ - ~r maand plus duurtetoeslag 
volgens die sJr.aa.l van toepaolng op staatsdlenare, unl!orme. ens. 

Vooralentng word ook gemaak vir aantrekllke voordele ten opslgte 
van peneloene, geneeskundtge dlenste; relsgerlewe en verlot. 

Aansoeke met volledlge buonderhede van ouderdom, opleldlng en 
ondervindtng moet aan die Hoofsuperlntendent van Pollele, S.A.S .• 
Nataldgebou. Plelnstraat H. J ohannesburg, of &all die Bevelvoerende 
Otrl$ltre, SpooMll•egl")lls le, •by die verskele atdelingekantore, gerlg word. 

W. HECKROODT, Hootbestuurder. 

,Elke Sigaret 'n Meesters~uk" 
Rembrandt is 'n mengsel 

van ryk belee virg1mese 

gewaarborg 100% 

eerstegraadse blaar. 

tabak; 

suiwer, 

C /ZrnWrruuft 
ROOt VIR KURK GROEN VIR ONGEKURK 

WIT VIR FILTER 

,,Die sigaret wat u altoos graag wou rook" 
Cop;.,,, IU I 

, 
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f.a.JI.IIU Ylll OEJU..t.88II"I8D& ADVJt&TE.."'SI:ES: 
Bcll.llloodellb ltelllll.lgewlllp: 

(Verlowtnc, buwelllt, ceboortt, ttertceval, to memoriam, celultweDIIDC, 
tnt.) ld. per woord; mlnLtaum 2/6 per pl&atnc. Voorultbetaalbaar. Vir 
berbaltnp ~ pat. &!alae. 

llandtlaad vertentlea: 
Eerate plulog, 2d. per woord. VIr herh&llnga 2!1 pat. &!alae. 

lnwkenl'eld op ,Die O.B." (.enk7a wH.kllka): 12/11 per Jaar of 11/ 3 per 
' maandt. Voorultbetaatbaar. ltuur adverttnalegeld, beetelllnga, en tntellenc~d 
D& VOOJLIILAQ (EDKS.) BPI., Poabaa Ull, Kaapeta.d. 

TE KOOP 
Koop rebaal<le lU!erahoot dlrek van 

die produstnt teeD 11/- per 100. v.o.l. 
Mo<lderr!VIel'ltalle. Ktnlmum 7 ton 
lt.m.b. L. J. Karall, But 26, lolod· 
derrlvlcratule. l/11/3B 

Tlen celtrulade Dultse mertno ram
m etJI• van gerecllltreerdt vadera. Bel 
esn Welllncton. Telt&Tateer Du 
Tolt,' Malanatule. ,. 4/10/lgB 

Voortrekkerklapalt (No. 4) geaklk 
vir teeq;eleenthode. Pat peraooo van 
5 voet t dm., no of redellke aanbod. 
Skryt aan - ,WutdOM", Po-bu• 
1411, J<aap,tad. T.K. 

GRYSHARE 
Oltl'SUARI!, akllfera, ou voorltoms, 

onnodl&. Oortulc u oelt deur ORl'S· 
UAAlt\VONDER die JODillO kUDI• 
malice wfreldwonder, ha.ar en kopvel 
•oedlnii11DI<l<lel lt gebrulk, okadelooa, 
lr.leuratot vry, G/- per bottel, celd met 
butelllnc.-~nogeoeeamlddela, PoobUI 
U72, Jobaoneaburc. D/1/11/411 

Ornii&H ea baard blnne een maand 
teot naluurllkt ltleur beraltl of celd 
teruc, vrt van kleuntof. Bevordtr 
hwe&Toel, verwyder 1klltera. 5/S per 
boltel, poevry. Kontant met bealeliiDc. 
Dla Boere~-roa, Poabaa 76411, Jobanntl• 
barg. 014/8/50 

MOLLER SE 

.MUSIEK

SENTRUMS 

Kaap!itad • Parow • Belhille 

Paarl • Worcester 

Stellenbosch 

R. MtlLLER BPK. 

!IEDISTh'E 
(li:SO!\DUEJD II u recmatJge trft• 

uta, oortulc u self <leur oaa beband~ 
Unp te gebrulk en u kwaal te onl· 
wortel, alrryt. lnllgtiDC l'(ralll. ~
I'NM'HIDlddtla, Poebwo 4272, Joh&nnea• 
burg. B /111/41 

1-<ltklet en kwale vtrban I Opera· 
alta vermy en geaondheld herllel. 
Waarom dan aal u lancer lyT 8kryt, 
mold beaonderhede, raadpleec Ult 
OocoreVJ'Ou , B11.1 755g, Jobanneabur1. 

(Nr. 2) l /g/49 

1\IARK AGENTE 
Kamtrade A.&Ddac! Aa Jllile mlakltD 

•n ander agent onderateun bet TOOrdat 
ek be111n b•t. kan Julle moa dartm 10 
at en tot Julie besen<llnttt deel, ot boeT 
Merll Julie b.endlnp BdUap.a, U.T . ll., 
die Spoorwel varltlea dlt ao. PiaU Julie 
bestelllnga 't'1r VTUctebome vroet:\Ydllf 
by bCI.IU1M Nanert .. , Poabaa • Naw• 
i11Mt. li/4/TK 

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

Olrekttoro: 
P. W. J. van Heerden. 
P. 0. van Heerden. 

Polg1etentraat 2!18, 
b /Y PreUirluatra&t, 

PRETOJUA. 
TEELS (vloer en muur - nrakll

lende tlpe), KOMBUISOPWASBAKKE, 
(vlekloae ttaal en Terrano), SEPTJE
SE EENHEDE - W.C. STELLE, 
BADDE."''R E."' HA .. :IIDEWA88AKKE, 
VERF· EN STAALVENSTERS, LOOD· 
GIETERS BE.,..ODIODHEDE, ENS. 

8/11/TK 

MEUBELS 
~tr:uuELS.- Deter meubtlJI teeD 

bllllker pryae Babawaentttu, • toot 
karretjlea, drtewlele, linoleum•. tapyte, 
ena., oolt altyd tn voorraad. Oeen 
Katalos;WI. Meld waartn u belancatel 
-\·J,'<ER-llEUBELS, L&optraal 178, 
Kaapatad.. II 12111 

RADIO 
LOt."lV L"'' LOCW, dlt ~roemd• 

Radlo-lngenleun, Stul-ec, PAROW, 
v .. koop en berate! Radio'• en Elektrleae 
Toa~telle. oeregllltreerde Elutrlllltlta· 
aannemero. :troon g-8431! 

Was U Ook By 
Ossewaens? 

Die 

e Bet u ook gevoel hoe dit maak wanneer Afrikaner., 
saam verkeer as VOLKSGE.~OTE in plaas no 
PARTY-GENOTE! 

e Bet u ook gesien tot watter boogtes ous volk in staat 
is wanneer by die verlammende en verstikkcndt> 
partypolitiek opsy skuif ! 

e Het u ook die bloed in u are voel bruis by die best'f 
dat u besig is met iets wat aan u vaders beboort het ? 

e Wil u graag bierdie toestand laat terugkeer en dit 
vir die toekoms bestendig? 

e Dan moet u ywer ,;r die berstel nn die Afrikaner e 
EIE STAATSTELSEL op die grondslae deur on., 
nders gele. 

e Daarmee kau u help th•ur nog 'n Ieser \'an DIE O.B. 
te wen. . 

• As elke Ieser nog een nuwe hierclie week bybring, l'i u 
krag aanstaande week verdubbel! 
.~ ~® 

I ntekenvorm 
Neem asseblief my naam op a, intekenaar 
O.B." tot ek u in kenni3 stel om toesending te staak. 

Bier by ingesluit 'Vind u die bedrag van .................... . 

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

NAAM .............................................................. .. 
(Naam en Adres In ~lQkletters> 

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

Handtekening. 

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

Voec a.uebllef Kommlule by plattelandse tjeka. 

.A.P. S.AL V .AN 
TONEEL VERDWYN 

Diekrimina!-~iC w .. ~en IJondgenote kun nie 
volaehou word uie, lwt dr. Jan Stept L.V. H•a·klaar 
toe l:"hv voor die O.H.-Laertrek in Bloc•mfonh•in a!' 
~a:-.-~1;reker op~ctrt'e hN. ~lnr. Ha~euga ..... eta~d
punt was in die vel'lt•de dat dit uit die w«>g germm 
m oet word. Hy lwt ~e!-le dat die Afrikmwrpa•·ty 
voor die voldonge ft•it !-olaan dat aile~ ht•t·c•ik i~ 
waarvoor hv "t've•• lwt - indieu dh .. krimiua .. ic !-IOU 

J ~"~ ~"~ 'II wegvul. Die A.P. Hal uie 'u Hlryd voN' ut'l h ' t'WI e 
"·an ' n stryd nie . Uit• party sal ht•t·eid wt't'!-1 om 
van die politieke tcuu•el te "·erdw) n. 

Spreker is nle en was nooit 
'n lid van die O.B. nie mnnr rls 
vriend vu die !amilie wll hy 'n 
woord tot die O.B. rt•:, 

ADVIES A.A..~ O.U. 
Die H.N.P. en die A P. is al

bci republikeinse partye. Dlt 
gctuig hulle programm<• van be
glnsels. Daar is derhnlwe tus
die partye en die O.B. gcen 
verskil ten aansien van die re
publiek nie. A1 wat oorbly Is 
die inhoud van die republiek. 
,En is die inhoud wat die O.B. 
ann die republikeinsc ldeaal wll 
gee rede genocg om 'n apartc 
polltieke beweging in stand te 
hou ?" bet dr. Steyn gevra. 

II.X.P. WORD :\1,\TIGER 

nodiging gckom hct. Hoc cer
der ons •n beter vcrstandhou
dlng kan skep met nnder Afri
kaners hoc bcter. 

Prof. If. ~1. yun dt'r \\"e~ot
huy!ten bet ge'ie dut dr. Stt'yn 
"e verklaring dat ulbt'i die rc
geringspnrty e republikl'inse par
purtye i'! ' n aanmor<liging \ ir 
die O.B. is om sy rt>publikcim,l' 
10trewe op die voorgrond te l.tl'l 
C"n om aan te dring op die Htig
ting ya n die repuhlit>k . 

Moenie Republiek 
Voorop Stel 

In 'n hoofurtikr l skryf Die 
Vaderland dnt h y ,dic ruud Sprekcr het gese dat die oor-

ccnkoms wat tussen dr. Malan (\\il) unnpr;p; wat tlr. Jan 
cn mnr. Havenga anng<•gaan is Steyn L.V. so bro;lmnfd nnnge
opgestel is om te pas blnne die dien het. ,As <lie Afriknncrparty 
gees van die grondwet. Die sy ideale bertik het•, hct <lr. 
Speaker sal bepaal of dit so is Steyn gese, ,dan kun h y met 
op grond van regandvies. In· gerustbeid verdwyn.' En lly bet 
dlen die Speaker bepanl dat dit bedenkend lnat volg: ,1'! die in
nle so is nie sal or die oorccn- hood wat die O.B. ann tlie re
koms verval of •n gewyslgde poblikein>,e idt>aal wil xre rede 
wetsontwerp ingedlen word. genot'g om 'n nparte polititkt 

Ten opsigte van die partye bewtging in !ltand te bou'!' Hier 
is vun die kant van <li«'< Afrikuht't dr. Steyn ges6 dat die Ver-

enigde Party b4'sig Is om op te nrrpnrty, die h~reid\\ illigheid 
b k d t die 11 N p matigcr om <;y mad m et ete dand te ek-

word en daardeur sterker. Voorts skryC die bind dat dr 
ree en a ·• · · I semplifiseer.'' 

AA .. "'~IOEDIGING Van Rensburg hom dlc mening 
In 'n woord van dank aan dr. nie moct verkwalik dat hy die 

Steyn het die K.G. gese dnt die vooropstelling van die republi
spreker op sy pcrt~oonlikc uit- kein~e ideaal maar onges6 kon 

gclaat het nlc. Die blad ver 
volg: .,\Vant, onder andcr impli

londen en Moskou kasies, beteken die poglng om 

'n Beweging in Belgi1! om 
Vlaandere af te skci vnn Wal
lonil\ Is besig om veld te wen 
as gevolg van die gcdwonge 
abdikasie van koning Leopold 
II. Oral verskyn daar plukl<ate 
wat hlerop aandring. 

Volgens die ingeligte bind In
telligence Digest was dit hoo!
saaklik georganiseerde Kommu
nistc wat in grocpc rond be
wecg het wat die regerlng die 
skrik so op die lyf gejang het 
dat daar tot abdikasie vnn die 
koning besluit is. Die twce 
sterk faktorc in hierdlc krisis, 
aldus die bind, was die lnvlocd 
vnn Londen en Moskou, ,Hoog
gcplaaste persone het Bdgiii be
sock en anti-Leopold-propagan
da gemaak in private gcsprek
ke." 

die republick voorop te stel 'n 
mate van komplikaslc vir die 
O.B. se gocie vricnd mnr. Ha
venga. Dit is nl. nle dcnkbaar 
nlo dat die poging om die O.B. 
te maak dracr van die rcpu
blikeinse idenal buitc die poli
tick' iets anders as vertroebc· 
ling sal a!gce nie." 

PADLA~GSE WOORDE 
Die Vadcrland vcrwelkom eg

ter dr. Van Rensburg sc woorde 
oor die samewerking tussen die 
partye. .,Soos verwng'', skryf 
dio blad ,,hct dr. Hons van 
Rensburg in Blot'm!ontein ten 
duidelikstc verklaar dat die 
Ossewabrandwag die laastc sal 
wees om te probecr 'n stok 
steek in die wiel vnn somewC[
king tussen dr. Mnlnn en mnr. 
Havenga. Sy• pndlangse woor
de smoor aile moontlike kwnad
denkendheid in die kiem." 

Oom Betig 
·Seretse 

Nuwe gl'tuienis insnke die 
Kgama-gcval is gclewcr deur 
Tshekedi Kgama wnt bekend 
cemaak het dat hy en Seretsc 
Kgama in Augustus 1949 'n oor· 
eenkom!; ondcrtekt•n het waarin 
verklaar word: ,Dat bulle sal 
af:stand doen vnn die reg van 
hulself en hul kinder& op die 
opperhoo!akap vnn die Bnman
gwato." Tahckcdl vt'rklaar dat 
Seretsc, tcn spytl' van die oor
eenkoms, pogings onnwcnd om 
na Betsjocanaland terug te kcer 
as oppcrhoof en dnt hy dil' ~:~teun 
verkry von Vt'rskt'le libcrnlis
tiese organlsasics. 

Seretse hct crkcn in Londen 
dat hy so 'n oorecnkoms onder
teken hct. 

Spanje en S.A. 
Volgcns verkloring van Suid

Afrikaners wat It~uropa bcsock 
word die beste bcgrip van Suid- • 
Afrika in sy stryd teen v.v.o.
en bultelandse vooroordele in 
Spanje aangetref. 

Sou dit wecs omdnt Spanje 
self 'n voorwcrp van V.V.O.
vervolging is, of moet dit toc
geskryf word ann die felt dat 
die Spaanse volk bctcr ingelig 
word deur 'n pcrs wat in die 
afwesigheid van 'n partypolitie
ke stelsel atgelecr hct om dinge 
net deur 'n gckleurde bril te 
sien? 

Tweede Kongres 
Van SABRA 

, Die nnturcl in die nywer
heidswese in Suid·Afrika" sal 
die tema wces wat bespreck sal 
word as die twecdc jaarverga
dering van SABRA <Suid-Afri
kaanse Buro vir Rasse-aangl'
leenthede> vnnaf 9 tot 12 
Januarie 1951 in die Pretorius
saal van die Prctoriase stnd
huis plaasvind. 

Die vergaderlng sal op Din~ 
dag, 9 Januarie, om 8.30 nm. 
deur die ::\linister vnn Xaturel
lesake, dr. H. F. V<•rwoerd, ge
open word. 

\Voensdng, 10 Januarie sal 
prof. dr. J. L. Sadie 'n refcraat 
!ewer oor die temn: ,.Bevolkings
en berol'psaspcktt'," terwyl mnr. 
R.. \Vronsky 1<8! prant oor: ,.Die 
werwing van naturcllc-arbeld en 
die mlgrasie-stelsel." 

'n Rcferaat oor ,.Die nature! 
in die nywerhcld'' snl Donder
dag, 11 Januarle gelcwer word 
deur mnr. J. L. de Beer, en mnr. 
C. \V. Prinsloo sal praat oor: 
.,Vraagstukkc i.v.m. ~:~tcdelike 
naturclle-arbcidcrs." 

Vrydag, 12 Jnnunrie sal dr. 
F. J. vnn Biljon prant oor: ,.Die 
plek van die nature! in die toe
komstige nywl•rheidsontwikke-
ling van Suid-Afrlka." 

0 
Ook in hierdie opsig het Lon

den in die hand van Stalin gc
spcel wat graag vcrdecldheid in 
elke Europcsc vesting wll saal. 

VERLORE POLIS 
HERSTEL WERK AAN 

VROUEMONUMENT SUID-AFRIKAA..'ISE ONDERUNOE 
LEVENSVERZEKERINO OENOOT· 

SCRAP. 

Mutual-gebou, Darllngatr~t, Kaapatad. 

Polla No. 31168911 vir L300 cedaleer 
14111/1939 op die lewena van en die 
e!endom van JACOB WYBRAND UUI · 
&AMEN en MARIA loiAOARETHA Jl. 
llUISAMF.N. 

Die sekretari.., van die Nasionale Vrouemonumt>ntkom
missie, Posbu.., 701, Blo('mfontein, .,kryf dat die gNlt>nlmaald 
wat inderty<l dt>ur 'n oorlog-verarmde na..,ic met goe~Ikoop 
<,andklip opgerig is ter ere van die 27,000 vroue en lunders 
wat omgekom bet, t~n., ernstige teken<> ~·an Yerml toon t>l\ 
dat dit dringend nodtg geword bet om dtt te her .. tel. 

Polls No. 351011 ~1r l200 ged&let'r 
817/1137 en Polla No. &721133 vtr LZOO 
gedateer 1713/11H.ll op die lewe van 
en die elendom van JACOB '1\"YBRAND 
IIUISAMEN. 

Opmerkings wat ons volk nie laat nie, hct die Vrouemonu
tot ecr strck nic Is reeds telkcns mentkommissie reeds begin met 
deur bcsoekers gemaak - be- die nodigc herstelwerk, wat 
soekers uit ons cle land en van \'Olgcns raming mcer as £3,000 
talle van oorsesc Iande wat al- sal bcdra. K~nnlagewlng getokled htermte dat . , B . d Ike A!ri-

bewya van die v~rllu ot vernletlclng mal diep gcrocr is dNir diC n crocp \~Or op c 
van die polwe aan die oenootakap boodskap wat hierdic gcdcnk- kaner gcdot•n om t•wc blymoc-
11etewer Ill, en enlge peraoon wot die . . d' d' bcprot'!dc nasic 
pollsse be•lt or op enls;e belang daculn sui! so d1eptreffend Ill sy een- 1g as ons tep . . · . 
aanapraak maak, mon a .. ebllet darle- voud daar in die eensamc veld van 1912/13, wat v1r ons h1erd1e 
Ilk per gereglatreerde POl die Oenoot- d t f · · n moede nageJaat 
•kap daarva.n meedtel. In<llen 11een dra; maar dit vcrstom hulle a cr ems Ill sy .. r . . 
liOdanlge medeMllng ontvang word nle, , volk dit kan toclaat dat so •n het, die hnnd nogmnnls m dte 
•al cesertltllleerde nta'krttte va.n die n t k d' an ons 

die kontrakte sal wea) aan die ete- rd nie volk en vnn die nngedagtents 
pollllae (wat die enlgate be"' )'II v&n I trotse erfeniH nie bctcr versorg I sak te s cc en te ecr v . 

naar ultgerelk word. . I w~n die ~eloof dat 'n dank bare van ons kompmocders en kin-
1 T. A. ' 11 RRA\', nas·1e hom nie in die stcek sal ders te red. -~..J....,1'1o..h'"'\''o~...,._,.~~...:!l...,ih.9"~...:!l..-:;ih.9"~-.:!:l...,~~"',., Uoofbeltuurder. 
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Vir ons Offisiere Verduidefik ons ... 
• 

ONS BELl;.IDSPUNT NO. 4 

Net Volksgenoot Kan Burger Word 
Burgerreg is die grootstc reg 

wat die staat aan 'n persoon 
kan vergun. Dit maak hom ccn 
van die familie en stel hom in 
staat om medeseggenskap op die 
vorming en toekoms van die 
volk uit te oefen. Daarom moct 
die vcrgunning van burgcrrcg 
ten strengste bcheer word. 

Meeste burgers is burgers 
dcur geboortereg. Hullc is bier 
van ouers gebore wat self bur
gers is en wat nog nooit 'n an
der staatsburgerskap bcsit bet 
nie. Andere, weer, vcrwerf dit 
deur naturalisasie. 

Maar as 'n persoon eenmaal 
as burger gcnaturalisccr is, dan 
kan jy hom dit nic meer ont
nccm nie. AI sou jy hom ,de
naturaliseer", kan jy sy vorigc 
vadcrland, wat hy intussen af
gcsweer het en wat derhalwe 
met hom niks mccr te docn bet 
nie, nie dwing om hom terug 
te ncem nie. Met ander woorde, 
jy kan hom dalk bier sekere 
regte ontncem, maar jy kan 
hom nie weer dcporteer nie. 
Ontsla kan jy van hom nie raak 
nie, as jy hom ccnkecr genatu
raliseer bet. 

Dit, op sigsclf a!, is gcnoeg 
om 'n mens tot groot kieskeu
righeid te stem in verband met 
die verlcning van burgerskap. 

Daarom sc die Ossewabrand
wag dat hy slegs die Blankes 
ingeburgcr wil sicn, wat waar
devolle bcstanddele van die volk 
van die tockoms kan uitmaak, 
mensc wat assimilcerbaar is. By 
'n volk wat blank en Christclik 
is, kan daardic assimileerbares 
vansclfsprekend net blankc 
Cbristcnc wces. 

Verdcr is dit 'n vereiste dat 
die aspirant-burger 'n onver
deelde trou trenoor Suid-Afrika 
daarop moet nahou. Allc lojali
teit tecnoor ander state en vol
kcre moct voor die inheemse 
trou wyk anders word sy bc
geerte om bier burger te word, 
verwerp. Dis vir horn om ons 
te oortuig da.t by _daardie onver
deelde trou besit. Die beWYSlas 
rus op hom - nie op die staat 
waarvan hy regte wil vcrkry 
nic. 

Maar, mag gevra word, wat 
van die twee blanke rassc wat 
alrecds in Suid-Afrika wortel 
geskiet bet? Gaan die Osscwa
brandwag die Engelssprckcndes 
~:elykc burgerregte gun? 

Die belcidspunt sprcck vir 
homself, waar dit staan: ,dus, 
benrwens Afrikaans- en Engels
r;prekende burgers -van ,·andag." 

Dog ons kan die punt verder 
bchandel. 

op aan wat 'n mens se nie: dit 
is baie belangriker om te weet 
hoe seer 'n mens dit opreg be
doel Dit is bale belangrikcr 
om te weet wat mense oor bier
die vraag in die begin van die 
oorlog ges~ het, toe die uitslag 
baie anders gelyk hct, as om 
te hoor wat bulle sll na die ein
de, toe die Engelse haantjie 
kraal. 

Wat was die houding van die 
Ossewabrandwag vanaf die be
gin, of altans vanaf begin 1941, 
net na Duinkerke, toe die we
reid vir die E ngelse - en ook 
vir die Engrls'lprekende Afri
kaner - maar baie swart ge
Iyk bet; en toe die meeste van 
hulle mocs gcvocl bet dat bulle 
baic mecr bet om te verloor as 
wat bulle bet om aan te bicd -
ook aan die Afrikaansspreken
de Afrikaner? 

Die vcrstandigstc ding is om 
bier woordelike aanhalings uit 
'n toespraak te maak wat dcs
tyds dcur die O.B.-leier aan, 'n 
gehoor wat aileen uit Afrikaans
sprckcnde en Ossewabrandwag
lcde bcstaan het, gelewer is. So 
'n toespraak - of die !cdc 
daarmcc saamstem of nic -
kon net ccn bedoeling h~, naam
lik om Afrikaanssprekcndcs tc 
oortuig dat Afrikanerskap net 
soscer 'n reg - en ook n t>t so
srrr 'n plig - van die Engels
sprekendc Afrikaner as van die 
Afrikaanssprekende kan wccs. 

Die tocspraak van die O.B.
Lcicr was te Parys, op 16 Janu
aric 1911. Ons haal daaruit 
aan: 

,Die Engelssprckcnde Afrika
ncr is histories in die grond 
van ons vaderland gewortcl en 
ons moet met hom saam lccf vir 
wei of wee. Maar ons vra hom, 
in aile erns, om te beset dat ook 
hy met ons moet saamlccf, vir 
wei of wee. En waar ~ ander 
mcnse wat ook sy taal praat, 
maar wat nie sy Afrikanerpa
triotisme dee! nie, skimp en skcl 
op sy landgenote wat nie sy 
taal praat nie ... waar daardie 
situasie ontstaan, daar word hy 
voor 'n keusc gcplaas, en wei 'n 
kcuse waarin ons 'n lewendige 
belang het. En ,·an daardie 
keuse wat by maak, hang die 
toekomstige \ "t' rhouding tus:>en 
hom en ons af. Maar dit bly 
sy keuse en sy vcrantwoordelik
heid en ons kan dit nic vir hom 
doen nie. 

,As mense sll, ons is anti
Engelssprekendc Afrikaners, 
dan s~ ek: ,Dit Is onwaar.' Maar 
ons is bitterlik anti-Britse Im
perialisme. 

,Ons wil van die Empire af
skei, nie net omdat dit ons reg 
is nie, maar ook omdat dit ons 
plig is, sodat ons ons eie en 
enigste vaderland kan dien son
der om dcur tweeledige lojali
tcite gekortwiek te word ... 

val is die knicnalter se naam 
,Empirc-Engcland.'" 

Uit die so-ewe aangehaaldc 
tocspraak, wat gelewer is voor 
'n Afrikaanssprekendc gchoor 
te Parys, kan die Ieser self af
lei wat die Ossewabrandwag
standpunt ten opsigte van die 
Engelssprekende Afrikaner is, 
naamlik dat die getrouheid 
teenoor ons gemeenskaplike va
derland dio toetssteen is, waar
aan lilY Afrikanerdom te mete 
is. 

Dit kan die Ieser onthou en 
ook dat dit die stamlpunt van 
die O.B. was in die dae van 
Duinkerke . . . en nic in die 
dac van die ,New Era" nie. 

Ons hct nog geen rcdc gesien 
om daardie standpunt tc vcrwa
tcr of te WYSig nie. 

VERJAARDAG
KETTING 

NOVE:\mER 
15 Frikkie Dreyer, Frankfort, 

o.v.s. 
Monica de Bruyn, Frankfort. 

16 Daniel Grobbclaar, Faure
smith. 

Hcndrik Taljaard, Bosbok
rand, Tv!. 

Allen Breytcnbach, Kirk
wood. 

Petra Olivier, Beaufort-Wes. 
17 Anna Degenaar, Frankfort. 

Sanna Smith, Oudtshoorn. 
18 Adriana le Roux, Buurmans

drift. 
19 Catherina Gericke, Frank

fort. 
Rinska van Achterbergh, 

Kensington, Johannes
burg. 

Hilda Morland, Franscbhoek. 
Hercules Lotter, Fransch

hoek. 
Hester Smith, Oudtshoorn. 

20 De Villiers du Toit, Aliwai
Noord. 

Agnes Ncl, Oudtshoorn. 
Johnny Claassen, Oudts

hoorn. 
21 Dulcie Hopkins, Stellenbosch. 
22 Elizabeth Venter, Jeppe, 

Johannesburg. 
Catharina Niewoudt, Buur

mansdrift. 
Anna de Beer, Kakamas. 

23 Dclnrey Ncl, Port Elizabeth. 
Anncmaric H ugo, Fransch

hock. 
24 Cornelia Fouche, Vryburg. 

Juliana Rademcyer, Oudts
hoorn. 

25 Martha Pretorius, Frank
fort. 

Johannes Aggcnbach, Kaka
mas. 

27 Cathar)na Venter, Derby, 
Tv I. 

Enita Roux, Paarl. 
Johannes Wagener, Oudts

hoorn. 

Bolandse-Offisiere Byeen 
Hernude Geesdrif No Saamtrek 

Vcrlcdc Vrydagaand was vir 
die Boercjcug van Kaapland 
weer 'n opknappertjie, · want 
bulle hct weer die geleenthcld 
gekry om saam te gesels en 
die gees van kameraadskap te 
verwarm. -

'n Goed verteenwoordigende 
saamtrek het in Paarl - ons 
ou bymekaarkomplek - onder 
Ieiding van Jeughoofkomd . 
Taljaard plaasgevind, met offi
siere van die Skiereiland, Paarl, 
Wellington, Malmesbury, Stel
lenbosch en Worcester/Rawson
ville aanwesig. 

Die offisiere het met aandag 
en bclangstelling geluistcr na 
Gcneraal Kamffer sc verslag 
oor die laertrek op Bloemfon
tein. Die boodskap wat hy vir 
ons daarvandaan saamgcbring 
het, was vir elkecn 'n inspirasie. 
Dit het ons almcer duidelik 
geword dat die taak van die 
O.B. in hierdie dac van onseker
heid, al hoe duideliker word 
en dat dit die plig van ons, die 
Boerejeug, is om daardic taak 
nog verder te dra en uitcinde
lik te verwesenlik. 

Graag dan ook dat ons hier 
in die Suide die boodskap wat 
ons Jeugleier daar op Bloem
fontein aan die U.R. gebring 
het, naamlik dat die Boerejeug 
vasbeslote 1s om met sy akiti
witeit voort te grum, verwel
kom. 

En die vergadering van offi
siere het dan ook somar die 
geleentheid te baat geneem om 
sy helc posisie en organlsasic 
in oenskou te neem en vir die 
werk wat voorl~, op te knap 
en prakties by omstandighcdc 
aan tc pas. Hicrvan sal die 
offisicrc wat ongclukkig nic op 
die vergadcring teenwoordig 
kon \vces nie, eersdaags direk 
besondcrhcdc vcrneem. 

Ook hct die offislere ons pu
blikasie-bronnc bespreek en 
sekerc voorstelle gedoen waar
oor ons elders meer besonder
hedc plaas. 

En dan, wat natuurlik op 
alma! sc lippc was - ons jaar-

BRIEWE
KOLOM 

Beste Maats, 
Vandccsweek is bier cen lek

kcr lang brief van Upington, 
Lcnie de Klerk skryf van die 
nadercndc onbeil wat meestc 
van julie seker reeds pia - die 
cksamen. Meeste outjics is al 
hard bcsig om te skryf, terWYI 
die ander nog blok. Tocmaar, 
daarna wag; 'n aangename en 
bale lang vakansie. Vir Lenie 
is dit egter geen troos nic want 
sy begin kort na die cksamen 
werk. Dus gccn vakansie vir 
haar nie. 

Sy vertel dat die w~rcld nou 
pragtig in bulle omgewing is. 
Volgcns haar is dit maklik so 
mooi soos die Boland. Wei, 
dan moet dit mooi wecs! 

As julle 'n kansic kry in die 
vakansie, skryf aan ons ho~ 
dit met die cksamcn afgeloop 
het. Ons is bale nuuskierig om 
tc weet. 

liksc laertrek. Ja, alma! wou 
net weer gaan. Ons terrein op 
Franschhoek het nou ongeluk
kig afgebrand, maar die Boland 
is tog oral ewe moo!. Ons 
moet gaan laerslaan! 

KOM JULLE 
LAER-TOE? 

Kaapland is van plan om 
vanaf 8 tot 15 Desember weer 
'n groot Boerejeug-laertrek te 
hou. Ons gaan sommcr lckker 
saam kamp. Waarskynlik bier 
by Wellington of Paarl se 
kant. 

Boerejeuglede, vera! daar uit 
Transvaal en ou Vrystaat word 
hartlik u1tgcnooi om vir ons te 
kom kuier. 

As julie wit kom, stuur ons 
dadelik julie naam en adres. 
Volledigc bcsonderhedc sal dan 
aan julie gcpos word. 

,Die Boerejeug' 
Soos julie uit 'n vcrslag oor 

'n offisierssaamtrek, elders op 
hierdie bladsy sal opmcrk, is 
die publikasie- en voorligtlngs
bronne van on.s Bcweging nou 
die ander da,g onder die ver
grootglas geplaas. Die offisicrc 
het lank en deeglik die saak 
oordink en bespreek en ten 
slottc gevoel dat bulle 'n vcr
andcring wil be. 

Ons dink dit is 'n gocic voor
stel en is seker dat julie sal 
saamstem. 

Die vergadering hct gevoel 
dat ,Die Boerejeug" soos julie 
hom nou bier sicn, naamlik as 
'n byvoegsel tot ,.Die O.B. nie 
gcnoeg van ons Boert'jt>uglede 
dirck bcrcik nie. Ja, ons wcct 
ons sirkulasie is baic wyd en 
dat aile O.B.-lede en sclfs talle 
en talle nie-O.B.-Iedc die blad 
gretig Ices. Maar wat van on.s 
kindcrs - vera! die honderde 
Boerejeuglede wat op kosskool 
is. Ma en Pa kry die blad by 
die huis, maar ons sicn dit 
nooit bier op kosskool gedu
rende die kwartaal nie. En 
wat van ons wat lcdc van die 
Boerejeug is en wic sc ouers 
nie O.B.-lede is nic? 

Ons offisierc het gevoel dat 
:lit nodig geword hct dat elke 
Boerejcuglid dirck deur die pos 
gereeld sy cie bladjie kry - en 
:lit gratis. 'n Blad vol nuus, 
3tories, wedstryde, artikcls en 
wat nog. Julie wect, icts soos 
,Vuurslag" was, voordat ons dit 
'n offisiersblad gcmaak het. 

,Die Boerrjeug ~oos julie hom 
nou hier lees, &al dan van vol
gende jaar nf nie rneer \"Crskyn 
nie, maar in die pick daarvan 
gaan clkcen van julie gereeld, 
se maandeliks, julie eie, kom 
ons se nuusbricf - en ons noem 
hom ,Die Boerejcug" - oor die 
pos ontvang. Vcrniet. 

On.s wil egter julle volle naam 
en adres he. Vul dus asseblief 
dadelik die vormpic wat hie~by 
verskyn, in en pos dit dadeTik 
aan ons terug. Die tydskriffic 
gaan ons net aan julie stuur as 
ons julle name ontvang het! 
Doen dit dus dadelik. 

Aan , Die Boer ej eug", Posbus 1411, Kaapstad. 

Neem my naam asseblief op .sodat ek ,Die Bocrejcug" 
gereeld volgende jaar oor die pos kan ontvang. 

VAN: ...................................................................... .. 

Toe dit duidelik begin word 
hct dat Duitsland die oorlog 
gaan verloor, bet bale mense 
wat cers vir WYle gcnl. Hertzog 
uitgekryt bet, ,omdat hy gclyke 
regtc aan die Engclse wil toe
ken," begin anders praat en 
selfs 'n Engelsc blad stig om die 
Engelssprekendes te probeer 
oortuig dat bulle nooit teen hul
lc was nie. 

Ons wil nie sl! genl. Hertzog 
was verkcerd to<' hy gclyke reg
te bcpleit bet nie, en ons wil 
nie" s~ sy teenstandcrs was ver
keerd toe bulle later anders be
gin praat bet as wat bulle in 
die eerste dac van die oorlog 
gepraat het nie. Inteendeel, 
soos ons beleidspunt aandui, 
dee! ons ook daardi9 sienswyse. 

.,Ons Is nie teen die Engcls
sprckcndc Afrikaner nie ... ons 
hou van hom. So vee! dat ons 
sy Afrikanerdom bo aile ver
dcnking wil plaas deur hom van 
daardie dubbelsoortige Iojalitcit 
te vcrlos wat hom nou knichal
ter clke keer wat hy in die hon
dcrd persent Afrikanergcledcrc 
wil tree. As 'n gekniehaltt>rdc 
perd nic vryelik en vinnig kan 
beweeg nie, dan is dit 'n dom 
boer wat die pcrd die skuld wil 
gee. Die vcrstandige boer maak 
die kniehalter los. In hierdie ge-

Chris Stander, OudtshoornS. 1 VOORNAME: ............................................................ . 
28 Catrina Botcs, Parys, O.V. . 

1\laar dit kom nie soseer daar-

Aletta Nel, Kakamas. 
M. Strydom, Oudtshoorn. 

29 Hermanus Steyn, Frankfort. 
Aletta Engelbrecht, Groot 

Marico. 

HUISADRES: 

Koshuis-adres: 

Hc~i~a Kilian, Middelburg, l (indicn enige) ........................................................... . 

Betsie du Toit, Wellington. Geboortcdatum: ......................................................... . 
Helena Gunter, Paarl. -
Anna Coetzee, Upington. Was of is jy 'n offisier in die Boerejeug? 

NUWE AD RES VAN BOEREJEUGHOOFKANTOOR: POSBUS 1411, KAAPSTAD. 
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VE.RKIE.S PLUISKE.IL 
BO PLUIMHOE.·D 

Daar het heelwat veranderinge in die reses plaasgevind in die same· 
Stelling van die Parlement en wanneer hy aanstaande jaar op ] 9 Janurie 
vergader, sal die nuwe ampsbekleders en lede bulle plekke in die kalklig 
moet inneem. 

KONING-TOE 

Die nuwe goewerneur-gene
raal, dr. E. G. Jansen, sal die 
opening waarneem. Dit sal die 
eerste keer wees dat hierdie 
taak deur '.n Afrikaansspreken
de Afrikaner verrig sal word. 
Die Goewerneur-generaal is Sy 
Majesteit se verteenwoordiger 
in Suid-Afrika en hy moet Sy 
Majesteit se Suid-Afrikaanse 
parlement open in opdrag van 
en namens Sy Majesteit. Dit is 
derhalwe ook die eerste keer 
dat 'n Afrikllanssprekende en 
nasionaalgesinde Afrikaner Sy 
Majesteit se verteenwoordiger 
in Suid-Afrika sal wees. Dr. 
Jansen gaan eersdaags, v66r die 
opening van die Parlement, na 
Londen om oudiensie aan te vra 
by die Koning, namens wie hy 
in Suid-Afrika. moet optree. 
Daar is gissings oor die drag 
waarin dr. Jansen hom sal laat 
klee vir die opening. Verwag 
word dat as die Koning daartoe 
verlof gee hy nie die seremo
niele drag met pluimhoed en 
so meer sal dra nie, maar di
plomatieke drag sal aanhe - dit 
is pluiskeil, manel en streep
broek. 

NUWE SPEAKER 

Drie nuwe ministers sal help 
om die Parlement te lei. Hulle 
is mnr. Tom Naude, mnr. Jan 
Vi!joen en dr. Hendrik Ver
woerd. Eersgenoemde twee is 
volksraadslede en laasgenoemde 
is 'n senator. In die plek van 

mnr. Naude sal 'n nuwe Speaker 
verkies moet word. Die Eerste 
Minister het reeds aangekondig 
wie hy gaan voorstel, nl. adv. J. 
Conradie L.V. vir Gordonia. 
Die keuse het nie geval op dr. 
D. G. Conradie wat tans ad
junk-Speaker is nie. Adv. Con
radie is 'n lid van die H.N.P. 
wat in die afgelope jare baie 
troue dienste aan sy party ge
lewer het. Dr. Conradie is 'n 
lid van die Afrikanerparty. 

In die Volksraad sal daar elf 
nuwe lede wees en in die Senaat 
drie. Die ses volksraadslede en 
twee senatore uit Suidwes is 
reeds aangewys. Daar is nog 
een vakature in die senaat 
weens die afsterwe van mnr. C. 
H. Maleomess en twee uit die 
vyf tussenverkiesings wat in die 
Unie op hande was, het reeds 
plaasgevind. 

TUSSENVERKIESINGS 

In die kiesafdeling Turffon
het die V.P.-kandidaat 4993 
stemme behaal teenoor die On
afhanklike Eenheidskandidaat 
se 1183 stemme. In 1948 het di~ 
V.P.-kandidaat 4463 stemme be
haal. Die jongste verkiesing 
toon derhalwe 'n V.P.-wins van 
530 stemme. In De Aar-Coles
berg het die H.N.P.-kandidaat 
5406 stemme behaal teenoor sy 
V.P.-teenstander se 3382. In 
1948 het die H.N.P.-kandidaat 
5470 stemme en die V.P.-kandi
daat 3312 stemme behaal. 'Die 
H.N.P.-meerderheid is 134 stem
me minder as by die algemene 

verkiesing in 1948 en 187 min
der as by die provinsiale verkie
sing in 1949. 

Op 13 Desember vind die 
Iaaste drie tussenverkiesings 
plaas in Pretoria-Oos, Wolma
ransstad en Smithfield. Verwag 
word dat die V.P. eersgenoemde 
en die H.N.P. laasgenoemde 
twee setels sal verower. 

EERSTE 1\IINISTER 

Op die huidige tydstip het die 
Eerste Minister, dr. D. F. Malan, 
weens siekte, tydelik sy amp 
ontruim en neem mnr. N. C. 
Havenga waar as Eerste Minis
ter. Mnr. J. G. N. Strauss sal 
eersdaags formeel gekies word 
tot Ieier van die V.P. en by sal 
derhalwe aanstaande jaar as 
onbetwiste Ieier van die op
posisie sy plek in die parlement 
inneem. 

Daar bestaan nog baie o.nse
kerheid oor die toekomstige po
sisie van dr. A. J. Sttl.Is. Hier
die minister se gesondheid laat 
vee! te wense oor (hy is juis nou 
weer besig om te herstel .na on
langse behandeling in 'n hospi
taal) en dit is nie onmoontlik 
dat dr. Stals eersdaags uit die 
openbare lewe sal tree nie. Som
mige koerante beweer dat dr. 
Karl Bremer minister van ge
sondheid sal word wanneer dr. 
Stals uittree. 

Vrede Agter 
Die Gordyn 

Die kommunisties-beheerde 

Grondbewaring 
Afgeskeep 

,Wereldvredeskonferensie" wat 
in Sheffield, Engeland, sou 
plaasgevind het. is sak en pak 
verskuif na Warschau, Pole, 
omdat die Britse regering ge
weier het om 'n groot aantal 
van die afgevaardigdes die land 
te laat inkom. 

Die optrede van . die Britse 
regering het die algemene ge
volg gehad dat die afgevaardig
des gesif is: die kommuniste is 
toegang tot die land geweier en 
die pasifiste en eksentrieke 
persone is toegelaat. Dit het die 
kommuniste wat die ,vredes
konferensie" wou gebruik vir 
hul eie doeleindes gladnie gepas 
nie - want daardeur het die 
,vredeskonferensie" gevaar ge
loop om te ,ontaard" tot 'n 
werklike vredeskonferensie. 
Daarom is die verskuiwing ge
las na Warsehau wat agter die 
kommunistiese ,ystergordyn" 
gelee is. 

Die Minister van Landbou, mnr. S. P. Ie Roux, het ver
lede week te Bergville op 'n gesamentlike vergadering van 
die grondbewaringskomitee en boerevereniging boere ver
soek om geduldig te wees en met die Afdeling Grondbewaring 
'Saam te werk. In verband met die moontlikheid om kragte 
vir grondbewaring oorsee te werf, bet min. Le Roux gese 
dat by twyfel of die regte ~ense gevind sal word. 

'n Paar wei!e gelede bet mnr. 
C. J. J. van Rensburg, 'n amp
tenaar wat reeds onderskeiding 
verwerf bet weens sy ywer vir 
grondbewaring, hom baie skerp 
uitgelaat oor die wyse waarop 
die vraagstuk aangepak word. 

Die probleem sou hier te 
Iande opgelos kan word as dit 
op dieselfde skaal en met die
selfde geesdrif aangepak sou 
word as in die Verenigde State 
waar die erosievraagstuk binne 
twaalf jaar opgelos is, en as 
die regte persone in seniorposte 
geplaas sou word, het hy gese. 

,Ek weet dat staatsdiensregu
lasies hierdie soort kritiek op 
'n staatsdepartement verbied. 
Ek weet wat die gevolge vir my 
waarskynlik sal wees, maar ek 
weet ook wat die gevolge vir 
Suid-Afrika sal wees as ons nie 
onverwyld 'n begin maak met 
'n landswye grondbewaringspro
gram," het hy gese. 

,VRUGTELOSE LAPWERK" 

Mnr. Van Rensburg beweer 
dat Suid-Afrika. se grondbewa
ringsprogram, soos dit nou toe
gepas word, ,vrugtelose lap
werk" is. 

,As bulle my in die pad 
steek," het hy verklaar, ,is ek 
bereid om dit te verduur, want 
dit sal help om aan te toon hoe 
belangrik ek die vraagstuk ag." 
Hy is bereid om die risiko te 

loop, want mi vyf jaa r op d'ie 
agtergrond is hy nou op 'n reis 
deur Suid-Afrika geskok. oor die 
wyse waarop gronderosie in die 
vyf jaar toegeneem het. 

,DEPARTEMENT LAKS" 

WOLSELEY KRY 
VERSLAG 

Offisiere en brandwagte van 
die Wolsele:Y-kommando het 
verlede Saterdagmid<lag byme
kaargekom op die plaas Vil
joensdrift van mnr. J. P. Vii-

,Dit is nie die regering wat 
ek kritiseer nie, maar die ver
antwoordelike departement," 
het hy gese. ,Die vorige rege
ring was net so laks wat die • 
probleem betref, as die huidige 
een. Erosie het egter 'n sta
dium bereik waar dit ons 
d~ngendste nasionale probleem 
geword bet. Dit is baie be
langriker as enigeen van ons 
rassevraagstukke, meer drei
gend as die Kommunisme. Nog
tans neem die regering wetge
wing oor hierdie vraagstukke 
aan en laat die erosievraagstuk 
links le ... Dit is 'n vraagstuk 
wat bo die partypolitiek behoort 
te staan, en behoort met die
selfde nasionale inspanning as 
'n oorlog aangepak te word." 

joen. 
Mnr. W. R. Laubscher, Voor

ligtingsoffisier in Kaapland, het 
verslag gedoen van die pasge
houe Laertrek en die besluite 
wat daar geneem is en die be
leid wat daar uiteengesit is, ver
duideJik. 

Mnr. Hempa Conradie (kom
mandant) bet die verrigtinge 
gelei en mev. A. M. du Toit 
(kommandante) het in same
werking met die vroue van 
haar kommando heerlike ver-

Daar is genoeg personeel om 
die werk aan te pak, maar die 
hoere amptenare is die verkeer
de manne vir die poste en pas 
'n verkeerde beleid toe, het hy 
besluit. 

Mnr. Van Rensburg 'is na 
hierdie uitlating deur die de
partement tot verantwoording 
geroep, maar dit is onbekend 
wat die gevolg was. 

versinge bedien. 

t,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla Drukkery, Stellenboscb, vir 
die elenaara en ultgewers: VOORSLAG 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Posbus 1411, Kerkple!D, K&ap· 
ltad. 
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V.V.O. MAG 
INMENG 

Suid-Afrika het in die afgelope week twee nederlae gely 
in die politieke komitee van die V.V.O. ten aansien van Indie 
se klag oor die behandeling van Indiers in die Unie. 

Mev. Pandit, suster van die 
Indiese eerste minister, het voor 
die politieke komitee van die 
V.V.O. se algemene vergadering 
gekla dat die behandeling van 
Indiers in Suid-Afrika bydra 
tot die algemene wereldspan
ning. Sy het derhalwe voorge
stel dat die algemene vergade
ring van die V.V.O. meen 

,dat die wet op Groepsge
biede in stryd is met die doel
stellinge en beginsels van die 
Handves van die V.V.O. en die 
Deklarasie van Menseregte en 
aanbeveel dat die regering 
van Suid-Afrika spoedig die 
nodige stappe doen om sy be
handeling van die mensc. van 
Indiese herkoms in Suid-Afri
ka in ooreenstemming te bring 
met die doelstellinge en be
ginsels van die Handves van 
die V.V.O. en. die Deklarasie 
van Menseregte." 

REG BETWIS 

Dr. T. E. Donges, Minister 
van Binnelandse Sake en Ieier 
van die Suid-Afrikaanse afvaar
diging het in 'n skitterende be
toog die reg van die politieke 
komitee sowel as van die V.V.O. 
betwis om Indie se klag te be
handel. Hy het aangevoer dat 
die verhoudings tussen 'n staat 
en sy burgers, met inbegrip van 
die behandeling van die bur
gers, volgens die internasionale 
reg 'n saak van huishoudelike 
jurisdiksie is. Geen ander staat 
of organisasie kan daarmee in
mcng nie. 

Die politieke komitee het eg
ter verlede Saterdag met 'n oor
weldigende meerderheid besluit 
dat die V.V.O. bevoeg is om 
Indie se klag van rassediskrimi
nasie teen Indiers in Suid-Afri
ka te behandel. Suid-Afrika. se 

bewering dat dit 'n saak van 
huishoudelike jurisdiksie is, is 
met 35 stemme teen drie ver
werp. Sewentien Iande het bui- · 
te stemming gebly. 

'n Paar dae tevore het die po
litieke komitee 'n voorstel van 
Chili goedgekeur dat die inhoud 
van die Suid-Afrikaanse Groeps
gebiedewet as amptelike stuk 
van die V.V.O. gesirkuleer word. 
Altesaam 25 Iande het vir die 
voorstel gestem; vier daarteen; 
en 20 het buite stemming gebly. 

Besien Suid-Afrika-
beskerm deu.r 

'n Motorpolis by 

c ............ ~ .. 
• tilt'iiJ jiHHJj • 

SUJD-AFRIKAANSE NASIU N ALE 
TRUST EN ASSURANSIB MP'l'.,BPK. 

Takke en Agentskappe Oral _________ ..,.l808-I:U_.. 

Kan met trots 

aanspraak maak 

dat sy kliente 

onder die bes 

geklede klasse tel. 
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Waar u ook 
mag wees 

Kommando 
die gewildste 
Suid-lfrikaanse sigaret 

GI·JOSl...ul 


