
~ 
ak 

an soveel 
ie deeglik 

Hy he
·an aldie 

in verband 

ipps se ge
gtuigmotore 

under uiters 
g~ttoeru'iting 

er departe
we inligting 
deur wetcn-
betrokke i'l 

angrike ge
fm< 'n ' groot 
t die huidige 
·eldtoesta nd," 
n \'OCg daar-

tydperk van 
ou enige re· 

antwoordelik 
'ssale flat<'rs, 
g of -trou 
skeur en sy 

f.

plek en seg
enbarc Iewe 
et. Dit is 'n 
r·al ,·an die 
penbarc v·cr
~voel <L.tt in-
daaroor be

hoewel ge
dood ver-

stuk" 

rook" 
RA I 
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Wysiging Van Wet I BRITSE KONNEKSIE ~ 
~ ~ 

Die minis~r van Justisie, f _ SNY DIT DEUR f t 
mnr. C. R. Swar t het verlede f • .:. 

~ .; 
week 'n wetsontwt>rp inged ien + :t 
ter wysiging van die wet op 

. . I ,Persoonlike kon takte, die 
onderdrukking van kommunts- kroon, die stelsel van parte-
me. Voorsiening word gemaak I ment~re demokrasie, wat die 
dnarvoor dat die minister •n mag tn h ande van n eerste 

m inll;ter konsen treer wat self 
kommunistiese pnrlementslid nie staatshoof is nie; en die 
Iron ontsetel indien 'n gekose Statebon dsmasjin erie om me
komitce bevind do.t hy 'n kom-I ning~ en . inllgting u~t te ruil 

- d1e dmge h ou d•e State-
munis is of was. · bond bymekaar," bet die 

Britse minister van state
bondsbetrekkinge, P a trick
Gordon-Walker, verlede week 
in 'n uitsaaipraatjie gese. 

Nou dat die volk uit die 
mond van die Britse minister 
self vcrneem hct wat presics 
die Britse konneksies, kan daar 
miskicn met grotcr nut gckon
sentreer word op die deur
hakking van hierdie bandc. 

BRITTE GEE , VRYHEID' MET \Vat die eerste een belref, nl. 
.,persoonlike kontak," skyn dit 
of die kongresgangers van dfe 
H.N.P. 'n jaar of tien geledc op 
taamlik vaste grond gestaan het 
toe hulle 'n besluit gcneem het 
dat gecn nasionale eerste mi
nister ooit na Londen mag ~aan 
nie. Net jammer die besluit is 
nie uitgcvoer nie! SLAG OM DIE HAND 

Die tragedle is natuurlik dat 
ons ,,eens voel" met dlegene wat 
nog altyd in die verlede binne 
die Empire wou bly en vandag 
nog daar wil bly, 

Die Cape Times van 14 Februarie gee in ' n hoofartikel so 'n klein k ykie 
in die Britse metode om deur m id-del Yan sy partYI>Olitieke stelsel onderh o· 
rige volke magteloos te hou ten spyte Yan ,selfregering" wat aan h uJle 
toegeken is. 

Dit is merkwaardig dat dr. 
Malan skerpsinnig gcnoeg was 
om te besef dat hierdie oorgawe 
juis voortvloei uit die Britse 
slenter om ,.bande tosser te 
maak.'' Hy het naamlik in die
selfde toespraak gese: 

Partyleier 
Met Voete 
Vol Bloed 

,Die nuwe konstitusie waa t·onder die vet·kie!:lings (in die Goud
kus) gehou is, bevut waarskynlik die mees vindingt·yke for mule wut 
nog ooit geskep is om te verseker dat geen party 'u oorheersende meer
derheid in die nuwe wetgewende liggaam sou he uie. Hierdie poging 
is na sy grootjie us gevolg van inteul'!iewe, hedrcwe propaganda en 
volksopruiery," verkluar d ie hlad. 

BESLAG OP GEES 

,A!'> die bande wat bind los
~>l'r gemaak was in die ver
lede van tyd tot tyd, us dlt 
nodig geword bet om bande 
losser te maak, dan bet die 
Statebond dit no~r altyd reg
gekry om beslag te It! op die 
gees.'' 

Die on~elett<'rde demokrate 
van Brittunje st> Goudkus bet 

Vl'rlede WPek hul oorwinning ge

vier toe die ll!ier \·an die oor

\\'innende party uit <lie tronk 

gelaat is. Die vryluting is ge
volg <leur 'n pl('gtige seremonie 

waarby 'n swart ~;lcanp op die 

voete van die lei('r, dr. Nkru

mah, geslag is sodnt <lie bloed 
oor c;y voete gevloei bet. Daar

deur is by gereinig van die 

tronk.,met en is die ,ou go<le" 

tevrede gestel. In die geval 

Wat hier gese word, is 'n be- Brit~e diens. Da is drl'ls ook 
wys dat konstitusionele toel:'e- daarom dat die BritM" minh.ter 
wings van Brittanje nie sonder vnn statcbondsbet.rekkin~e kan 
'n slac om die hand gedoen word verklaar dat die Brit!>(' parle
nie. In die geval van d:e Goud- menttlre stelsel een van die be
kus is hierdle slag om die hand lnngrikste Empire-bumle i-;. 
verseker deur 'n fyn ultgewerk-
te grondwet wat moes sorg dat 
geen enkele party sterk genoeg 
uit die verkleslng sou tree om 
'n uitdagende beleid toe te pa1. 
nie. 

Daar kan aangeneem word dat 
die gebruikmaking in die ver
kiesing van simbole wat oor
eenstem met die godsdienstigc 
en stam-simbole van die natu
relle, bedoel was om die onge
letterde kicsers in stemkrale te 
lei wat 'n resultaat van ewewig 
teweeg moes bring. 

VOLK VERDEEL 

Belangrikste van niles i9 egter 
dat die middel in die Britse 
hand om die onderhorige volke 
tot onmag te verdet>l, die Britse 
partystelsel is. Die volk word 
dadelik van sy eenheid beroof 
deur die konstitusie tc Hkoei op 
die Britse lees wat minstens 
twee opponerende pnrtye vereis. 
Daar sal dan altyd 'n party (of 
deel van die volk) wees wat die
rererende party betcurl tot 

Mag Mnr. Kahn 
Nie Kommunis 

Noem Nie 
t\lnr. Sam Kahn bet verledt' 

week vir die eerstemaal - Fi.O

ver ons weet - in die parle
ment beswaar gemaak teen 'n 
spreker se verwysing na hom 
ns 'n kommunis. 

Die minister van arbeid, mnr. 
B. J. Schoeman, het in verband 
met mnr. Kahn se toespraak 
oor naturelle in die boubedryf 
gese dat die raad ,na die ge
wone kommunistiese opswepery" 
geluister het. 

Mnr. Kahn: ,,Mnr. Speaker, is 
dit met die oog op die Wet op 
Onderdrukking van Kommunis
me parlementer om enige lid te 
beskryf as 'n kommunis ?" 

Die ndjunk-speaker bet ge
reel dat die minister die woorde 
moet terugtrek. 

Mill'. Schoeman: ,,As mnr. 
Kahn nie as 'n kommunis be
kend wll wees nie, c;al ek terug
trek." 

Dr. Van :Sierop: ,Sedert wan
neer is by nie meer 'n kommu
nls nie'l" 

PARTYSTELSEI. ·~ 

VEREISTE 

In die geval van Suid-Alriku 
'~> die Britse. partyst('IM"I as 'n 
voorvt>reiste genoem toe .,t'lfbe
stuur mi die Tweede Vryheicls
oorlog nan die onderworpe 
Boere tot>geken is. 

In die voorwoord van die wet 
waarmee die grondwet van 
Transvaal In 1906 geproklameer 
is, word uiteengesit wat onder 
selfbestuur verstaan word. Dit 
lui: 

.,Volledige selfbestuur, 
soos dit in die Verenigde 
Koninkryk en die selfrege
rende kolonies verstaan 
word, veronderstel en bring 
mee partyregering in die 
praktyl' .. . 

,.Dit wil nie se dat 'n 
stelsel van partyregering 
dadelik heilsaam sal wees 
vir 'n land soos Transvaal 
wat deur twee verskillende 
volke bewoon word nie . . . 
Daar moenie vergeet word 
n ie dat 'n stelsel van party
regering 'n nuwigheid sal 
wees vir die inwoners van 
Hollandse afkoms. in Trans
vaal, wie .,e staatstelsel 
aansienlik '\'erskil het van 
die stelsel wat in die Brit
se koloniale geskiedenis be
kend is as verantwoordelike 
bestuur, waaraan 'n rege
rin g deur partye onafskei· 
<lelik verbonde is." 

PARTY GE~'!'IG 

Die Boere was indertyd ver
plig om hierdie Britsc gt>skenk 
met die slag om die hand in 
dankbaarheid te aanvaar, net 
soos die baar naturelle van die 
Goudkus dit tans aanvaar al 
keur hulle die grondwet nie ten 
volle goed nie. Ewe gedwt>c 
moes partye deur die Boerc gc
stig word, en manne wat nog 
nooit in hul lewe met party
politick iets tc docn g<'had het 
nie, hct 'n party gestig wanr· 
mce gchoop is om die vcrlorc 
rcgtc tc hcrwin. Hoe bulle g~> · 

vaar bet In hul voorneme knn 
vnsgest.('l word uit die felt dat 
die Unie na bynaj 'n balwe C('U 

van republikeinse propaganda 
nog net so va!'ia-eweef sit binne 
die Empire M in 1905 - al is 
die slag om die band van tyd 
tot tyd vervang deur 'n nuder 
- en beter e-en, soos afgelei kan 
word van die felt dat die Ieier 
van 'n party met 'n republikein
se artjkel in sy konstitusie voor~ 
\'erlede jaar by sy terugkoms 
nit Londl-n wrklaar bet: 

BYEEN OP El\IPIRE-BASIS 

,Op een punt voel ons nou 
eens en staan ons bymekaar 
en dit is dat ons gra.ag by die 
Statebond onder enige omstan
dighedQ wil biY, om rcdes wat 
ek genoem het.'' 

In die Goudkus is nou .,die 
bande tosser gemaak". Dit skyn 
of op die gees reeds klaar be
slag gele Is. 1\laar die moout
likheid bestaan tog dat di~ na
turelle van d ie Weskus van Afri
ka mlnder gevang sal wees a<~ 

die Afrikaners van die Suidku., 
- daaroor immers skyn die 
Cape Times besorg te wees. 

Ook die republikeine van die I van die ander vrygelates uit die 
Ossewabrnndwag is daaroor bP- tronk is die gode behang met 
sorg. bloe(lsmere oor hut voorkoppe. 

Britse Teruggee-Taktiek 
Slaag In Goudkus 

In die O.B. is ul meermale gewys op die Britse taktiek om ,,beslag te le 
op ·die gees" deur die teruggawe of sk yn-teruggawe van geskonde regte. 
Die geleidelike skenk ing van steeds groter , vryhede" nan die onder
worpe YOlke was een van die belangrikste bydrae tot hegmaking van die 
Emp it·e, sodat die Britse Statehond vandag, ook volgens et·kenning van dr. 
Malan, ' n , Iewende organisme" is wat hoofsaaklik saamgehind word deur 
geel'telike bande. 'n Voorbeeld van hoe hierdie soort sielkunde werk, 
word gevin d in die Goudkus waar d ie Brine die welwillendheid van die 
uitersle anti-Britse party gewen het deur m iddel van een enkele gehaar 
van grootmoedigh eid . 

Die Icier van die Convention 
People's Party, ene dr. Kwamc 
~krumah, het in die tronk gesit 
weens sedlsie onderwyl sy party 
die meerderheid by die stembus 
behaal hct. Verlede week het 
die Britsc gocwerneur hom on· 
verwags · uit die tronk gelaat 
saam met ses ander leiers van 
die party. Die Engelse pers 
berig dat hierdie gebaar ,'n ge
weldige ~olf vnn welwillendhe'id 
jeens Brittanje" (iwarsdeur die 
Goudkus opgeklop bet en dat 
die goewerneur oornag die mees 
gewilde man in llie hele gebied 
geword bet. 

SAL NOU VEG VIR 
ENG ELAND 

,Deur h ierdie enkele penne
F:treep bet die goewerneur, on
(ter~tteun deur die minister van 

kolonies en die Britse rege
ring, tiendulsende bewonde
ruars bier gewen," lui 'n ver
klnring van een van die nuwe 
rand'llede. 

'n Engelse koerantman berig: 
.,Honderde mense wat aan

gedrlng bet om met my en 
ander persmanne handc te 
skud, hct herhaaldelik ges~: 
,Brittanje bet getoon dat hy 
ons baie goeie vriend is, en 
ons Is ook goeie vriende van 
Brittanje. Se dit assebllef 
aan hulle.' Daar was uitroepe 
van ,Jioor , Hoor' toe iemand 
ultgl'>roep het: ,Vir l)ierdie 
daad sal ons vir en saam mPt 
Brittnnje veg net wanneer hy 
ons nodig bet'." 

HEELWAT :\IAKKER 

Dat Nkrumah self hom nie 

onbetuig teenoor die weldaad ge
laat het nie, blyk uit sy besluit 
om nou die nuwc grondwet, wat 
hy voorheen vcroordcel het, ,,'n 
geleentheid te gee.'' Xog meer, 
Nkrumah bet die ve~ekering 

ann 'n persmnn gegee dat sy 
party van voornem..- ;., om bin
ne die Empire te bly. ,Ons 
dink nie een1. nan 'n republiek 
nie," het by beklemto&n. 

Of die Britse diplomasie op 
die lange duur die botoon sal 
vier teen Josef Stalin se onder
grawingsvermoe sal in die toe
koms nog moet blyk, maar vir 
die wegspring het hierdie .,te
ruggawe van geskonde regtc" 
volslae sukses behanl selfs In 
die gcval van 'n polltit>ke op
ruier wat van kommunlstiese 
nclgings beskuldig word. 
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DIE O.B., WOENSDAG, 21 FEBRUARIE 1951 [=~~~~·-·o;HQj;S'~!~:::~sel SOEK METODE 'N 
Goewerneur-Generaal sc l!J Deur Sybra~d Ill Hy sluyf soos volg: 

,Ons moet die een of ander metode vind waarvolgens T · ! ,Ek vind u blad 'n interes-
die vrye wer eld en die totalitere wereld saam kan lewe." Ulnparty = :,:,:, ' ' ,:,:,:,::,::, ' ' ' ,:: ===~ sante blaadjie- vera! omdat dit 
Hierdie betekenisvolle woorde is verlede week deur die 'n Paar dae gelede het 'n dat die Brlttc bulle Statebond nle partypolitiekc propaganda 
Britse eerste minister, Clement Attlee, uitgespreek in 'n Ieser, wat llefs onbekend wil sodanig gcestelik verbrits en bevat nie, maar met die op
tocspraak in die laerhuis oor buitelandse beleid. Attlee het bly, die volgcnde vraag aan my derhalwe vercen dat die formele hemeling van Nazi-Duitsland 
dit gehad oor kommunistiese Sjina van wie hy gese het: gerig: Is dit betaamlik vir 'n bande wat dit vroeer nnnmel{aar kan ek nie saamgaan nie. 
,Brittanje het geen twyfel oor Sjina se agressie ole." Maar republikeinse Afrikaner wat lid gehou het een na die ander los- ,Ek dink nou vera! aan Sy-
h h t d 

· d' 0 gemaak kan word. brand se artikel van die 24stc 
y e aaraan toegevoeg dat geen sanksies tocgepas moet ts van 1e ssewabrandwag om Die gevolge van hierdie beslag- Januarie. 

word tensy alle hoop op 'n vrcedsame skikking verdwyn 'n uitnodiglng na die Gocwer-
G · legging op d;c gees is ontset- ,Dit kom voor asof Sybrand 

het nie, en hy hct verder die hoop uitgespreek dat SJ'ina neur- cneraal sc tumparty te 
? Di • tend. As die Britto daarin 'n groot verering vir Hitler het. 

''
uitcindelik toegelaat sal word tot di·e V.V.O." aanvaar · t ts 'n reguit vraag E · • · slaag om bcslag te ll: op my .. k wil u grang vcry.-ys na die 

Vir die agtcrgeblewenes van die milJ'ocne wat in die wat n regutt antwoord verdien; 1 k b' c· en my antwoord is: Dit is nic Afrikaner en republikeinse- on angse vers ene togra te oor 
vorigc oorlog die lewe ingeskict het vir die Britse beleid om betaamlik nle. gees, dan maak hullc van my wyle Veldmaarsltalk Rommel. 
diktature te vcrnietig en die wereld te demokratiseer sou Suld-A!rika het dcur vcrowe- 'n kunsmatige Brit. En dit wil Dit is 'n onbevooroordeelde werk 
die woorde. va~ die he~r Attlce 'n baie siniese k~?-nk bevat ring onder die heerskappy van ek in hemelsnaam tog nie wees wat slegs Rommel se lewens
het, was dlt me dat die openbare oordeelsvermoe reeds so , die Britse vorstehuls gekom. nie. geskiedenis weergee. 'Die skry
afgestomp is dcur die volgehoue politieke oneerlikheid van Vandag is Suid-Afrika •n Hl<·rdle Britse beslaglcgging wer het sy inligting direk ont
kolossale omvang waarvan ons in die afgelope tien jaar koningryk met die koning van op die Afrikanergees is 'n pro- vnng van mev. Rommel, sy jare-

scs ·at · 1 k 1 a d' lnnge luitennnt en ander hoog-
getuie was nie. Aan die volke van die Weste is tydens die Brittanje ook koning van Suid- w Jare an a an te gang gnpJaastes. 

1 ~ d t 11 ff · Af 'k M s ld At 'k is. Die Afrikanervolk ken dit ' oor og gese a a e opo cnngs geskied vir die bevryding r1. a. ~ar u . - rt a se bale goed. In die volksmond .. Op bl. 228 lees ck waar Rom-
van die wereld van diktators en die beveiliging van die komng verktes 0.m tn. Engeland h · mnJ nan Adm1'raal Ruge se··. t S M t t d d eet d1t: As 'n nasionale Ieier " 
Weste teen die agressie van diktature. In sy oonvinnings- e woon. Y . aJes et wor e~- eers cenmaal sanm met die .. ,The man (di~ is Hitler) is a 
boodskap hct Winston Churchill met groot genoegdocning halwc in SutGod-Afrlka detGir n koning gciiet hct, is hy verlore devil incarnate. but why try to 

d
. l'k' h' d' . . aangewese ewerneur- ene-verwys na 1e verwesen 1 mg van 1cr 1e oorlogs1dcaal m, raal verteenwoordig HI d' vir die rcpublikclnse stryd. make a hero and a martyr of 

~uitslal;td en ItaliEi: Vi,; t~taliter~ state was daar ge<'n plek Goewcrneur-Generaal· tree :; :~ Dit allcs beteltcn dat dit on- him? He should have been 
bmne die ,.vrye werel~ me - v1r Rusland .wei, want Rus- Suid-Afrlka vir en nnmcns Sy b~tanmlik is vir 'n rcpublil•ein arrested by the army and 
land bet gedurende die oorlog tot demokrabese - en sclfs Majestclt, die Koning. Hy open om die Brittc toe tc laat om brought to trial. The Hitler 
Cbristelike - bekering gekom, en sy samestellende dele het die parlement vir en namens beslug te le op sy gees. legend will never be destroyed 
selfs in die Britse pers die verboogde status van ,dominiums" die konlng wannecr hy die until the German people know 

S . b l' , J' the whole truth.' ontvang. troonredc voorlees. Hy teken rm o le1r t•mt (. lC 
die wettc wat die parlement V ll , ,Bale ander hooggeplaastes 

VYFDE GROTE 

Maar toe kom diktator Mao Tse-toeng op die toneel. 
Hy verdryf een van die ,Vyf Grotes" - Tsjiang Kaisjek
uit die land en stig 'n kommunistiese diktatuur. Aan
vanklik het Britse wensdenkery geweicr om te glo dat AsH~ 
'n paar jaar na die bloedige oorlog 'n nuwe diktatuur in die 
plek van Japan gekry het. ,Dit is maar 'n landelike ber
vorming," het die Britse troos gelui, en sonder veel navraag 
het Londen gelukwcnsinge aan Peking oorhandig met die 
uitruiling van diplomate. Maar Mao Tse-toeng was geen 
landelike hervormer nie. Hy was ook nie tevrede met die 
uitdrywing van die , vyfde wereldgrotc" nie. Sy troepe bet 
reeds toegeslaan op die onbeskermdc Tibet en bulle dreig 
teen Agter-Indie. Sy leers bet toegeslaan teen die V.V.O. 
se magte in Korea, en met dit aile~ tot sy kennis kon Attlee 
nouliks anders as om volmondig te erken dat Sjina agressie 
gepleeg bet en dat Sjina. 'n totalitere staat is - presies elke 
vergryp waarvan Duitsland beskuldig was en waarom hy 
Yemietlg moes word. 

Maar Attlee is nie meer bereid om die wereld teen 
agressie te beveilig of van diktature te bevry nie. Hy wil 
graag 'n metode vind waarvolgens die vrye wereld en die 
totalitere wereld saam kan lewe. Sou die wereld nie bale 
leed en armoede gcspaa.r gebly bet indien hierdie Britse 
sklklikheid die hoeksteen van Britse beleid in 1939 gevorm 
bet nie? 'n Adolf Hitler, wie se buitelandse beleid, volgens 
sy verklaarde oogmerke, geen groter aspirasies as die her
stel van Versailles beliggaam het nie, bet tog immers nie 
verder van Attlee af gestaan nie as rooi diktator Mao Tse
toeng wie se troepe reeds posisie ingeneem het op die ,dak 
van die wereld", of as Josef Stalin wie se VERKLAARDE 
beleld nog altyd was en is die ,wereldrevolusie" vir die 
stigting van die ,diktatuur van die proletarfaat." 

Vryheid 
Die stryd om vryheid in ons land duur al 'n anderhalf 

eeu, maar dit beteken nog nie dat alles tevergeefs was nie. 
Inteendeel, daar is ontsaglik ver gevorder. Die eerste repu
blikeinse bedrywigheid was beperk tot 'n paar distrikte in 
Kaapland. Na die groot republikeinse uittog in die vorm 
van die Groot Trek, het dit gclyk of Kaapland vir die vry
heidstryd verlore is. Trouens, dit was nouliks 'n kwarteeu 
gelede dat die Kaaplandsc Ieier van die Nasionale Party na 
die noordc toe laat weet het dat ,Kaapland nooit vir 'n repu
bliek te vinde sal wces nie." H oe verkeerd hierdie voor
spelling was, blyk daaruit dat die Afrikaners van bierdie 
provinsie in 1939 en 1940 byna soos een man na die Ossewa
brandwag gestroom bet. 

In die noordelike provinsies was die ,oorgrote mccrder
beid Afrikaners uit die aard van hul geskiedenis republi
keins, hoewel die partypolitiek 'n sware slag onder hulle 

maak vir en namens die koning. " (>rt•e ing o.a. Vcldmaarskalk Von Rund-
En les bes _ hy hou ook tuin- stedt, Genis. Speidel, Bayerleln, 

Maar hoc le die Britte dan be- Von Ravenstein, Von Sti.ilp
partye vir en namens die koning. slag op die Afrikaner se gees? nagel, veldmaarskalk Von Kluge 

'n Paar jaar geledc het Sy Elt wil dit probeer verduidelik C t 
Majcsteit, die Koning, sy Suid- en Genl. ramer, het ne soos 

ann die hand van 'n allednagse Rommel ged1'nk en gevoel en 
Afrlkaanse Koninkryk besoek. voorbeeld. As ck 'n boer is wat b f d t H'tl d'e Dut'tse Volk 
Hy is deur die Suld-Afrikaanse ese a 1 cr 1 

'n seun hct wat nie 'n groot na ondcrgnng lei 
monargiste geesdriftig verwel- · liefde vir bocrdery openbaar nie, Ook v~nJ ck dat die Neuren 
kom op al die plekke waar hy " "" -
aangedoen het. Maar die Suid- maar van wie ek graag 'n boer bcrg-verhoor heeltemal gereg-

wil maak, hoc sal ek mank om d' ·s as men d'nk aan die 
Afrikaanse republlkeine Oede ver 1g 1 s 1 

my seun tc ,vcrboers"? Elt sal vele onmenslikhede wat deur 
van die Ossewabrandwag) het vir hom •n perd gee en 'n saal H' 1 t t t 1 t 
nle aan die verwelkoming mee- tt er en sy rawan e oege aa 
gedoen nie. Troucns op 'n Bo- en 'n toom wat sy eie is. Ek is tecnoor gcvangenes in kampe 

sal vir hom 'n paar beestc gee en ook teen die Jodc. Terloops 
landse dorp is 'n generaal van en 'n klompie skape. Hulle Rommel het dit ten sterkste af-
dle O.B. tydelik geskors omdat kalwers en Iammers sal sy eie k k ' d' gt' 
hy, soos beweer is, vir hom soos wces. Ek sal hom toelant om ge cur en oo ~ S tep~.v:ra mg 
'n monargis sou gedra het en self sy bceste en skape tc ver- gehDad v~r d.ie d'. .-pod tlsdle. 
die koning sou verwelkom het. " ankle vtr •e ge u om my 
Die hoofoffisiere wat die skor- koop en om met die gC'ld te brief tc Ices. Ek sal graag u 

maak soos hy wil. Met ander mening en ook Sybrand s'n, 
sing gelas het was oenskynlik woorde, ck sal vir hom 'n cle- hieromtrent wil vernecm." 
onder die indruk dat sy gedrag bclang gee in die boerdery en hy My Ieser is reg. Ek het 'n 
onbetaamlik was vir 'n republi- sal lateraan soveel Ianderye en groot verering vir Hitler. Hitler 
kein. vee besit dat by 'n boer Is son- was 'n groot man. Dit Iy geen 

In Suid-Afrlka is daar drie der dat ek hom moet dwlng om twy!el nle. Dit beteken egter 
soorte mense; eerstens, die mo- 'n boer te wees. nie dnt ck glo dat Hitler geen 
nargiste of koningsgcsindes: So maak die Britte ook. foutc gemaak het nie. Ek glo 
tweedens, diegene wat ook maar Hulle gee aan die Afrikaners dat Hitler wei foute gemaak 
monargiste of koningsgesindcs 'n ,nasionale" politiekc party, het. Maar ten spyte van sy 
Is; en derdens, die republikelne. wat Of Sy Majesteit sc regering foute is Hitler nog 'n groot man. 
Lede van die O.B. behoort aan Of Sy Majestcit se opposisie kan En dit is sy groothcid wat ek 
die derde groep. wees. Afrikaners wat onder eer - nie sy foutc nie. 

Beslaglegging op die 
Gees 

Ek weet nie of die Britse pro
paganda die oulikste in die 
wereld is nle, maar dat die Brit
se propaganda oulik is, ly geen 
twyfel nle. Een van die ken
merke van die Britse propagan
da is die onopsigtellkheld daar
van. Die slagoffer van die pro
paganda is gewoonllk salig on
bewus van die feit dat hy pro
pagandisties ,bewerk" word. As 
hy hom maar kom kry is hy 
klaar verbrits. En so hou die 
Britte hulle Empire aanmekaar. 

Toe die Eerste Minister, dr. 
D. F. Malan, voorverledc jaar 
uit Londen teruggekeer het, het 
hy die Britse vernuf ,om beslag 
te lG op die gees" geroem. Hy 
het gcse dat namate die Britte 
enersyds die formeld bande wat 
die Britse Statebond aanmekaar 
bind losscr maak bulle dit 
andersyds ,regkry om beslag te 
1~ op die gees." Dit beteken 

normale omstandighede Rcpubli-
keine sou wees kry 'n eiebelang Hy u·as 'n BlUmbreker 
in die bcstuur van Sy Majesteit 
se Suid-Afrikaanse koninkryk. 
Een van hulle word selfs die 
vcrteenwoordiger van Sy Majes
teit in Suid-Afrlka. Hulle be
belangc en aspirasies en Britse 
belange en aspirasies word in
eengevleg totdat bulle uiteinde
lik in die praktyk Britte en mo
nargiste word wat rcpublikanis
me verloen en wat die Britse 
konneksie en konlngskap vir 
<'wig wil handhaaf. 

Slmbolies van die beslagleg
glng op sy gees is die geleide
lilte ,.vervelling" vnn die Afri
kanc~r. In die oorlogsjare to<' 
ons alma! republilteine was, hct 
ons lciers fluwcclpakke gcdra 
en hul vrouens voortrekkerrokkc 
en rondom die Ossewaens ver
gader. Tecnswoordig dra ons 
leiers Britse streepbroeke en 
manelle en pluisltcile en gaan 
hulle na die deftige tuinparty 
van Sy Majesteit se verteen
woordiger In Suid-Afrika. 

Ek dink dit is meer bctaamlik 
vir republikelnc om Vryheids

Hitler was 'n produk van die 
eerste helfte van die Twintigste 
Eeu. 

Hierdie eerste helfte van ons 
eeu het twce ultstaande ken
merke. Encrsyds die wonder
baarlike vermoc van die w~reld 
sc wetenskaplikes en tegniei om 
soveel nuwe kennis te ontdek 
dat hulle vir 'n mensdom 'n era 
van ontwikkcling oopgestel het 
waarvan die elndc nog glad nie 
n sig is nie. En andersyds die 

ewe wonderbaarlike onvermoe 
van die r('geerdcrs en die poll
tiel van die wcreld om die ken
nis van hul tyd nan te wend tot 
voordeel von d:e smagtende 
mensemassas oor wie hullc die 
hcerskappy moet voer. 

van tyd tot tyd geslaan het wanncer partytrou die oorband 
gekry het. Gelukkig dat die partypolitieke leiers van die· (Vervolg van voorg. kol.) 
nasionalc Afrikanerdom daar vandag nog vaskleef aan die teruggang soveel makli
republikeinse ideaal en ons daar feitlik 'n soliede republi- ker. l\laar juis daarom is dit 
keinsc blok bet. l\laar die gevaar word steeds sterker dat die plig Yan elke ware r epu-

dag te vier as om hul opwagting 
in streepbrO('ke op die Goc
werneur-generaal se tuinparty 

Uit die bekommerde en ver
twyfelde Duitse massa, wat deur 
hul leiers in die steek gelaat 
was en dcur hul vyandc vertrap 
was, bet Hitler te voorskyn ge
tree - 'n man met 'n vcrgesig. 
Hy wou 'n sintese bewcrkstellig 
tussen die twee kenmerke van 
sy tyd. Hy was 'n bnanbrekcr 
wat vir die mensdom die koers 
aangcdui het wat bulle In die 
tweede helfte van die Twintig
ste Ecu sal moet inslaan. Mis
kicn het Hitler te vrocg geleef. 
Miskien moes hy nle na die 
eerste wereldoorlog nie, maar 
na die derde wereldoorlog eers 
op die toneel versltyn het! 

blikein om met aile middelo 
onder invloed van sekere nasionale politici die Afrikanerdom die republikeinse lyn van ons 
stap Yir stap teruggevoer word na aanvaarding van die geskiedcnis vcrder t e trel{. 
Britse imperialisme in sy modeme vorm. Die gemeenskap· So 'n gelccntheid word ons 
like stryd met Brittanje teen die kommunisme maak bierdie weer gebied op 27 Februaric. 

(Ven·olg in volgende kolom.) 
Laat ons dus die vlam hoog 
blaas vir daardic dag. 

te maak. 

Verering t•ir Hitler 

Een van my lesers, mnr. D. 
B. Retief, van Harrismith, kla 
by die rcdaktcur omdat ek 'n 
groot vercring ,·ir Hitler ~;ou he. <Vervol~ op bladsy 3 kolom 3) 

I 

r 

s. 
0 

Die reg~ 
regerin~sve 
ger in En1 
tans eru~ti 
by Brittanjtl 
uit Afrika 
tuc. ,Gee 
aan sinnel~ 
dut die tyd 
uic~ verhy 
aau uself 01 

IHN't' is, u 
Afrika," lu 
Gcyet·, ho~ 
in Louden, 
in 'n toesprl 

In aansluitin 
Die Burger: 

,Nou is daar 
vn..<;staan. Die 
nuwe orde <wat 
het In die plek 'II 

lnstellings) nie 
wyse van die In 
tig is dat dlt 
van Britse gesa~ 
dium, vir ook n 
noemenswaardig 
l<'cf nie. Die t~ 
die onttrekking 
gesag nie 'n t(' 
bring tot die p 
van voorheen ni4 
die oue a! te vcr 
Terugval sal dae 
maar nie tot 'n 
nie, wei tot 'n 1 
wat erger sal \\ 
stand wat Britt 
kom vind het 
ook al was. 

,So 'n voorui 
genoeg, maar dit: 
kerder gemaak c 
sigheid in Afrika 
imperialismcs wa 
tlg sal wees om 
die oue los: die 
lisme vnn Mosk~ 
imperia.lisme vanJ 

Tot sover Die j 

L., 
EMPIRI 

Die arme s1 
lcwenslwste <lee 
die lees en oorl] 
koerante aange. 
om bulle van d 
wees met die ke 
partypolitici. G 
soos soetlwek s1 

Voorbeeld van 
koek word gevi11 
spraak van Ver 
L.V. A. E. P. Robi 
lede week in Se 
Engelse gehoor '\1 

die ~roepie mm 
,.harde kern van 
uitmaak", 'n vrye 
publil'k verlang w 
vnn die Britse S 

.. Indie snl da 
di<• vraagstuk v 
deling van die Ir 
Afrika nie lange 
word nie. Dan s 
nic mcer in sta~ 
bcrocp om hulp 1 
res van die St 
nie," aldus mnr. 

GEEN ll 

Asof Suid-Afri.k 
menswaardig<' stl 
V.V.O. van die Sta 
Vt'rlede ontvang h4 
het tydens (li<' jOJ 
\'an Suid-Afrikn op 
ons ,.suster,taat" 
kwent buite ~;ten 
Die cnigste stateb 
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I'~ TDI ~· ADVJDIT&NIIIDt 
a...-..ellka KeaAJ•c-lap: 

(VerlawiDg, buwallll. pboorte, atwtP?&t. tn memoriam, celwnrellltD" 
~na.) lcl. per woord; mtn:mum !1/8 per pl&At.ng. Voorultbetaalb&&r. VIr 
JJerbalt.nga 211 peL atal&e. 

Bandfli...SnrteD&IM: 
Eerate plutne. 24. per woor.1. VIr berballnga 211 pet. ataJ-c. 

latelu!Dgeld op ,Die 0.8." (\'_..k7a W-.ulul): 12/8 per Jaar Of 11/3 per 
a maande. VooruJtbetaalbaar. Stuur adnrtenategelcl, beatelllnp, an lntellengeld 
D& VOOBSLAG (I:D¥8.) BP&., Poe•• 1•11, Ka&pe-. 

PLANNE 01\1 GELD TE ::\IAAK 
Maak bate geld tuts aonder kapttaal . 

Ons sal u wys hoe. Gefrankeerdo koe
vert sal gratis inligtlng veratrek. 
Poabue 16, - O.B., Roblnaon, Trana
vaal. 

TE KOOP GEVRA 
Stuur al u arval Koper (entge 

vorm) aan I. M. Prlnaioo, Pretoria 
Noord S!Mie. Ona betaal 64. per lb. 
op u atule onmtdclelllk na ontvangs. 

2'11/68 

TE KOOP 
3,000 Pragtlge opregte, awart Aaa

tralorp gewaarborgda kUikenJ, be
akllr.baar weekllka. Eerato kl&a groot
maak vermol. !6/ 10/ - per bonderd. 
NASION ALt: BROEIJCJll', Poebu 
11%8, BloemfonteiD. 31/ 1/ 178 

Voortrekkerklapak (No. <l) gesklk 
vir taeaceleenthede. Paa peraoon van 
6 voet II dm., tlO ot redellke aanbocl. 
Skryt aan - ,Werklooa", Poebaa 
Ull, Kaapatacl. T.K. 

Dultae Merino-rammetJiea ultverkoop. 
Piau butelllnga vir November-atle· 
wertnp om teleuratelllng te voorkom. 
Oet.eel van opreggeteelde Elsenburg· 
vadera. c. du Tolt, 1\lalanstaale. 

31/1178 

RADIO 
LOVW EN LOUW, d.Je Beroemdo 

Radlo-lngenteun, Stulowes. PAROW, 
nrkoop en henotel Radlo'a en Elektr1eso 
ll'oeetolle. O.reg~treerde ll:lelttrtaltelta· 
aannemua. J'oon 9-M30 

l\IEDISYNE 
Verwycler d.Je ..,.ortel van u llwaal 

ot atekte en herotel u racmatlge 
ertenta OESONDHEID, ona beektlr. oor 
dlo mtddela en boohandel aile atelr.t•. 
lkryt, lnllgttng cratta.-Beerecea
mlddela, Poebua UU, .lo...._~Hars. 

A/1/VHV 

Voor u aile hoop van ceneaiDc taaa 
''aBr, en u aan die ersste onderwerp 
al<ryt, dan vir oulaae, raadpleeg 
Ole Boerevroa, Boa 101111, .lotll'nneaburc. 

(Nr.1) 1/9/49 

GRYSHARE 
Oll\'SH.-\.BE b~ratel, akUtera ver· 

wyder, bar~t~roel bevord~r. jonrvoor
koma vera~ker, dlt waarborg OR'I::S
~WO:-IDER, ella jonpto kuna
matlga wtreldwonder baar· en kopvel 
voed1ngamlddel u, akadei<KIOI, kleuratot
vry, Ill· per bottel geld met beatelllng. 
Boer~-tn.lddf'la, Poebu UU, 
lohAnoeaburg. C/1/tt•e 

Ant.lcrn lnlnamaUp llaar, ltopvel 
voedtng. Heratel crJ&bare en baard 
blnne een maand tot natuurlllle lr.leur, 
of celcl terug. Oeen kleuntot. 0/8 
Per bottel, poevry. Kontant met be
etelllng. Die Beere~TOU, Poebu 7018, 
J ob&nneaburg. FH/6/IlO 

BEHANDEJ.INO ORATIS. - Ona ~ 
daar ao oortulg van clat ona •n egte 
Suld·Afrlkaooae geneeamtddel VIr Ru
matlek, Lendopyn, Heupjlg en verwante 
kwale ontclek bet, dat on11 •n gratis 
proe!monater aan enlge lyer aal atuur. 
- Stuur 1/6 vir poegeld, ena., aan: 
ANDRF.WS SE PYNPLEISTERS, Poe· 
bus 77:1, Pretoria. 6/12/6 

VAS'S CO:SCRETE PRODUC"rS 
(EDI\18.) BEPERK 

Ulrekteore: 
P. W . J. van Heerden. 
P. o. van Heerden. 

Potgleteratraat 2118, 
h/v Pretorluaatra&t, 

PRETORIA. 
T•~£LS (vloer en muur - ve..-Jtll

lende Upe), KOMBUISOPWASBAXKE. 
(vlekl'lae ataal en Terrazzo), SllPTIE· 
SE EENHli:DE - W.C. STI:LLE, 
BADDENS EN HANDEWASBAKKE, 
VERF· EN STAALVENSTERS, LOOD
OIETERS BENODIGDHEDE, ENS. 

8/11/TK 

MEUBELS 

Teken op DIE. 0.8.! • 1n 
Suid-Afrika is vandag 'n Koninkryk onder 'n Britse koninr: 

DIE O.B. veg vir 'n Republiek onder 'n Afrikaanse President. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partystelsel wat die volk verdeel en veg vir die 
Partylose Eenbeidstaat. 

e Verwerp verteenwoordiging deur handlanrers van polltleke 
partye en vcg vir regering deur vrye volksverteenwoordirers 
en deskundige beroepsverteenwoordigers. 

e Verwerp die Kapitalisme en veg vir 'n Afrikaner-volks
ekonomle. 

e Verwerp die politieke, maatskaplike en ekonomlese interrasie 
van die nle-blanke en veg vir terrltoriale apartheid. 

DIE O.B. wil 'n vrye, censgesindc, en welvarende S.A. bou. 

DIE O.B. se ldeaal is ook u ideaal. Help om dit te verwesenlik. 

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

Bier by ingesluit vind u die bed rag van .................... . 

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

NAAM .............................................................. .. 
(Naam en Adres in Blokletters> 

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

t o 0 o o o o 0 o o o ~too o I o I o o 0 o o I 0 0 I 0 o o o o o otto t t t t t o•o o o o o o 0 t to t t 

......................................................... 

·········································· Handtekening. 

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

Voq u.ebllef Kommluie by plattelandae tjeU. 

Hoe 
Britse 

Het Lewenskoste 
Koning Gevang 

Die hoc lewenskoste 
het ook die Britse koning 
swaar getref en buiten· 
gewone maatreele i~ l'iO 

pas -deur die regf"ring 

tlan gt>boop om die koning 'n 
IW.t.l)llring '\1111 £40,000 te besorg, 
tt>rwyl di~> koning onderneem 
bet om dNJr inkortings van uit
~raweH in ~o~y buisbouding self 'n 
vt>rdero £20,000 te spaar. 

GROOT UITGA WES 

getref 0111 sy toe~tand te Die Britse koning is 'n bale 
verlig. Die eertile ntini~ ryk man, maar 'n groat dee! van 

sy rykdom kan hy me gcbrulk 
ter het die parlement nie omdat dit Of na die skatlds 

vloci Of in vaste eiendom belc is. 
meegedeel dat die ko- Sy jaarlikse inkomste bcloop on-
ning al sy spaargeld op- gcvcer £1,200,000, maar daurvan 

ontvang hy net die bcdrag van 
gehruik ltel ten einde sy • £410,000. Daarmee moct hy sy 

ld hele huishouding onderhou, en 
ge elike verpligtinge nu hierdie uitgawes is nogal ann-
te kon1 • .sienlik. Die onderhoud van sy 

paleise kos hom omtrent £150,000 

Die jaarliksc toclae van 
£410,000 wat die konlng ontvang, 
is sedert 1937 nog nooit ver
ander nie, bet Attlec gcsc, en 
voorgestel dat die skatkis in die 
vervolg die pcn.sioene van se
kere oudgediendcs - die 200 
Yeomen of the Guard en die 50 
Gentlemen-at-Arms - wat deur 
die koning p·~rsoonlik betaal is, 
oorneem. Ook sal die koning in 
die vervolg nie mccr self betaal 
vir sy tclcfoo·l- en tclegram
rekening nil'. Allt>s tt>samo word 

per jaar, terwyl sy wynkcldcr 
alleen £8,000 opslurp. Ann mo
tors en hul ondcrboud bestce 
die koning ongeveer £5,000 tcr
wyl sy wasgeld die nardige be
drag van £6,000 bdoop. Dit sluit 
natuurlik ook die wasgocd van 
sy bediendcs ln. 

GROOT RESITTER 

Die koning Is cicnaar van 
groot bates. Die grond waarop 
sy hoofpaleis, Bu<'l<inghnm Pa-

Reuse-Radys In 
Ermelo Gekweek 

lace, staan, word op mccr as 
£3,000,000 gcskat. maar by mag 
dit nie verpand sonder toestem
ming van die parlement nie. 
Verdcr bcsit hy waardevolle oud
hedc en skildcrye wat tesame 
ook 'n paar miljoen pond werd 
is. 'n Goue eetstel aileen, wat 
~o t.waar weeg dat dit vier 
man11 ko11 om een skottel te dru, 
SA wuarde word op meer as 
£1,000,000 gestel. Daarbcnewens 
beslt die koning plase en stoete
ryc en ook aandele in myn- en 
antler nywcrheldsonderncmings. 

In 19t6 bet die bediendes in 
(lie pulei!i gedreig met 'n !Ita
king indien bulle nie boer lonP 
en 'n lewenskostt>toelaag ont
vang nie. Dit is toegt>staan. 

r
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 

ONS BLAD EN DIE 
REPUBLIEK 

)fnr. A. H. Stuntl~>r, Grnaff
Reinet, skryf: 

Gee a.sseblief groetc nan nccf 
Sybrand en vro. vir hom om dr. 
Malan en genl. Smuts tc vcrge
lyk t.o.v. hul impcrialismc. 

Dink u nie dr. Malan is bo
baas nie? Vanaf 1899 tot van
dag is by nog al die tyd besig 
om van die republick weg te 
hardloop. Nou speel hy en 
Kahn voctbal met die heiligste 
regte van die Afrikaner Volk. 

'n Reuse-radys wat in Ermelo, T,·J., gedurende rue voor
somer deur 'n kwekery vir saa<ldoeleindcs gekweek is, be
loot om die boer se wintervoer-probleem nog verder op te 
los daar die knol van die plant 'n gewig \'an tot 64 pond op 
skraal grond bereik en besonder geskik is as \'Oer \ir aile 
plaa.<;diere, word berig. 

Tyc het dan kamstig so ver
ander dat ons met die enigste 
vyand wat ons ooit gehad bet 

sal 'n landswye verspreiding van tot in M:idde-Oostc moet saam
die kosbare sand binnekort van gaan. Teen wic? 

Die bestaan van die reusc
radys is nog grootliks in 'n waas 
van geheimsinnigheid gchul 
maar binne afsienbarc tyd be
hoort dit 'n ommekeer in die 
boerdery te weeg tc bring. 

Uit die navraag wat omtrent 
die herkoms van die plant ge
doen is, blyk dit dat 'n soldaat 
gedurcnde die afgclope oorlog 'n 
paar saadjies uit Japan - waar 
die uitvoer van die sand ten 
strengste belet is - gt'smokkcl 
bet. Met 'n omweg hct 'n boer 
in Oos-Transvaal 'n paar in die 
hande gekry wat dit op sy bcurt 
geheim probeer hou hct nadat 
hy gesien het wat 'n wonderlikc 
radys uit die sand tc voorskyn 
kom. 

Sy voorsorg ten spyt, hct die 
saad tog na naburige plase ver
sprei en hoewcl die bcstaan van 
die Japanse radys selfs onder 
beamptcs van die dcpartement 
van landbou feitlik onbckend is, 

.stapcl gcstuur word. 

WAARDEVOL 

Op praktiese wyse is die waar
de van die Japanse radys reeds 
bewys. Vir voerdoeleindes word 
die saad gedurende Februanc
Maart ongeveer twee voet van 
mekaar geplant en dan i.s die ra
dys bckwaam vir veevocr vanaf 
Mel wanneer dit knollc !ewer 
wat van dertig tot sestig pond 
wecg en gretig deur plaasdierc 
soos skape, pluimvce, bccste, 
varke, ens., gei'et word. Dit 
groei op Ermelo se skraalstc 
grond, nl. ou-lande en omdat die 
plant 'n sterk wortelstclsel hct, 
i.s dit ook goed bcstand teen 
droogte, en daarby is dit ook 
goed hestand teen ryp wanncer 
die knol eers groot Is. 

'n Boer bet as gcvolg van die 
goeie wolpryse besluit om nlc 'n 
trop bamels wat al sondcr tande 
was, te verkoop nie, maar om 

k 
bulle met die radyse deur die Koring En Politie vorige winter te probccr haal. 
Hy bet die sltape dan ook hoof-

. . ~· saaklik op rndysc gcvocr en na 
Pres. Truman hE't d•e Amer&- die winter is hullc geskecr en as 

kaanse Kong~es verlE'~t'l week rima diCrt' bemark. 
g-E-vra om d•A ~tkenkmg van l P 
2,000,000. ton ko~ing nan Indie QJ<j}j 1\fELK 
te maghg met d•e verstandbou-
ding dat die belfte daarvan te
ru~rgt>hou word t~tdat die posi
sit' in lndie opgeklaar is. 

Hy het vcrwys na die politiekc 
verskil wat daar tussen Ameri
ka. en IndiC bestaan betreffende 
optredc teen agressie en 'n Asia
tlesc beleid, maar dat die oi> 
nic gesluit kan word vir die 
hongersnood in Indie nie. 

Ind!C sal nie betaal vir die 
koring nic, maar het aangebied 
om 'n groot dee! van die vrag
kostc te betaal. Spesiale skepc 
ult die Amerikaanse vlootrescr
we sal vir die vervocr van die 
koring noodsaaklik wees. 

'n Ander boer het sy melk
kuddc met kragvocr en die Ja
panse radysc gevocr, en toe sy 
voorraad radyse gcdaan is, het 
hy met kragvocr aangehou. Tog 
hct sy mclkproduksie met 20 
pcrscnt gcdaal. 

Die Japansc radys het verder 
'n groot voorsprong op die raap 
wat ook vir veevoer gebrulk 
word daar dit geen geur of 
smank nan melk of room gee 
nic. Pluimvee Is ook lief vir die 
radys en hoi dit uit dat net die 
skll bly staan. 'n Enkele knol 
is voldocnde voer vir 'n koei 
per dag. 

En daardie vriend van dr. 
Donges wil geen steen aanroer 
teen Rusland en Sjina nie en 
verkoop intussen oorlogstuig 
aan Rusland. 

Bchalwe dit allcs gaan daar
die vriend ann die kant van ons 
Swartgevaar staan teen ons. 

Tyd ontbreek om my dinge 
agtcrmekaar te sit; maar Sy
brand moet maar instaan. 

Dan, Mcneer, ek moet u van 
harte gelukwens met die ho1\ 
gcbalte van u artikels, lccssto!, 
ens. Dis mos die enigste koe
rant wat daardie naam V<'rdicn. 
Brei die blad uit. Ek sal £10 
gee as u nog 1,000 O.B.'s kry om 
te help. 

FAMILIE SE DANK 
::\lnr. P. G. Kilian, ::\liddelhurg, 

Tvl., skryf: 

Mnr. en me"'· H. Slcgtl<amp, 
jr., van Johannesburg, seun en 
skoondogter van ons ontslape 
Generaal, wil graag dcur middel 
van u ge(:crde blad namens hul 
weduwcc-mocder en !amilie en 
namens bulself, alma! bnie hart
lik bedanlt wat sovecl gedoen en 
opgcof!cr het tydcns die siekte, 
oorlye en bcgrafnis van die Ge
neraal. Hulle bcdank die K.G. 
vir sy belangstclling en teen
woordighcid en vir die 6 Boere
dogters wat die kis g<'dra hct. 

Dis my gevra om aan blerdie 
dogtcrs hul spesiale dank oor 
te dra, aangeslen hullc nie die 
name en adrcsse van die dogters 
het om bulle persoonlik te be
dank nic. 

<;koei 
die geval 
tlaar geen 
loopbnan 
maar wat 
paar jaar 
gedurende 
eiso van 
berei 
du 
op die 
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Geen Een heid Op 
Grondslag Van 

Britse Konneksie 
,Veert ig jaar lank bet ons probeer om rassevrede te 

bewerkstellig op die grondslag van die Britse konneksie. 
Die Engelse seksie verseker ons dat bulle a lles in hnl ver
moe gedoen het om daardie vrede t e verkry ; die Afrikaanse 
seksie se dieselfde - en tog moet dit vir elkeen wat die 
saal{ onbevooroordeeld betrag, duidelik wees dat die poging 
om rassevrede op daardie grondslag te bon, 'n kJaaglike 
mislukking was," sk ryf S. E. D. Brown, Ceres, in die Cape 
Times. 

Die skrywer verklaar da.t daar 
'n tyd in die lewe van elke volk 
kom dat hy moet verenig, be
plan en bou, en Suid-Afrika 
nader vinnig hierdie punt. ,Ons 
moet nou besluit of ons Suid
Afrikaners is of nie, en indien 
Suid-Afrika ons vaderland en 
die erfenis van ons kinders gaan 
wees, dan moet ons ons geledere 
sluit en saamsta.an as die Suid
Afrilta.a.nse ras en ons moedig 
inwerp teen die binne- en buite
landse gevare wat ons bedreig. 
Nasionale vraagstukke kan ai
leen deur nasiona.le inspanning 
aangepak word wat hom uit in 
Suid-Afrikaanse patriotisme. 

,Geen intellektueel - eerlike 
mens ka.n die geldigheid van 
ware Suid-Afrika.nisme ontken 
nie, want sonder ra.ssevrede kan 
daar geen volk wees nle." 

A~~ER GRONDSLAG NODIG 

Die skrywer verkla.ar voorts 
dat die poging om rassevrede te 
verkry op die grondslag van die 
Britse konneksie jammerlik mis
luk het. ,Vandag is die rasse 
verder van mekaar verwyder a s 
40 jaar gelede. Dit moet dus 
duidel ik wees dat die grond
slag waarop ons probeer het 
om hierdie vrede te bou, naam
lik die Britse k onneks'ic, ontoe
reikend geblyk bet - en dat 
<lie enigs.te alternatief vandag 
is om 'n nuwe begin te maak 

~····················· Vryheidsdag 
word gevier op 

24 Februarie 
te 

op d ie enigste ander beproefde 
grondslag, naamlik ware Suid
Afrikanisme, ware nasionale 
onafhankiikheid en op die le
wensbela ngrike beginsel van 
Suid-Afrika. eer ste e n laaste 
en altyd. 

,Dit is op hierdie grondslae en 
hierdie grondslae aileen dat ons 
die Suid-Afrikaa.nse nasie kan 
bou wat ons in staat sal stel om 
met enige hoop op welslae die 
vernaamste vraa.gstukke voor 
ons aan te pak." 

Nood Bring 
Wysheid 

Die wereldnood wat gevolg 
het op Churchill en Roosevelt 
se pogings om die wereld te red 
van vrees en agressie het die 
Westerse politiei nou eindelik 
tot die mate van nugterheid ge
bring dat Spanje as 'n bondge
noot in die stryd teen die kom
munisme erken word. 

Die Amerikaanse minister van 
buitela.ndse sake, Dean Acheson, 
het verlede week gese dat hy 
hoop op 'n nouer samewerking 
\an Spanje met die Atlantiese 
volke en 'n Spaanse bydrae tot 
uie verdediging van Europa. 

Wa.t die Britse houding teen
:>or so 'n bydrae tans is, is nog 
'lie bekend gemaak nie, maar 
aangesien Brittanje verlede 
week ambassa.deurs met Spanje 
uitgeruil het nadat die Brit.se 
regering 'n ma.and of wa.t gelede 
hom nog teen so 'n stap ultge
spreek het, kan 'n aanduiding 
wees dat Amerikaanse druk hom 
laat geld het. 

f ,.Dil!l O.B." word gedruk deur Pro 
Eeelula Drukltery, Stellenboseh, v1r 
die elenaara en uttgewera: VOORSL AO 
(Edma.) Beperk, Groote Kerltgebou 
703. Poeb ua l Ul, Jterkple!D, Jta&p
lt&d. 

Martin Scholtz 
Oorlede 

± \!oar Sy [)ood ~ .. .:. y A 
Y Voor ~;;y dood het wyle ,;, T ~ y ; 
~: kapt. Henri Slegtkamp ;t: 

Mnr. Martin Scholtz, in !ewe + d ie wens uitgespreek dat :1: 
generaal van die Ossewabrand- ~ ~: hy 'n O.B.-begrafnis moes .:. 
wag en 'n vooruit.strewende + + 
skaapboer, is op Sondag, 4 Fe- :t: ontvang en dat Boeredog- ::: 
bruarie op Loxton oorlede in ~~ ters sy stoflike oorskot :i: 
die ouderdom van 57 jaa.r. Wyle 1• grafwaarts moes dra. Op +i+ 
mnr. Scholtz het Sondagm6re ·:~ ::: 
d N ld. d' d }.• d ie foto links is die Iedo ·• ie agmaa 1ens op 1e orp l :-:· 
bygewoon. Hy is na die diens ;~ van <lie vuurpeleton en Y .. . .. 
terug na sy plaa.s. By die huis .:~ •!· 
het hy gekla dat hy sleg voel ·~~ regs dra ses Boeredogters •i• 
en het gaan Ie. Hy het nooit ~~ die kis. Hulle is (voor) :f: 
weer opgestaan nie maar is die ·~~ Beatrix Seymore, 1\lartha Y .. . .. 
midda.g skielik oorlede. ,t. •:'• 

Mnr. Scholtz was 'n man met ·f. d u P lessis; (m iddel) E lna y 
'n baie beminlike persoonlikheid. ::: Grobler, Johanna du P ies- :i: 
Sy familie en vriende sal sy aan- ·f~ sis; (agter) Rina Smit en Y 
steeklike en vrolike lag onge- :( :1: 
twyfeld nooit vergeet nie. Hy ·~ Louisa van der ·west- y 

.~-~ •t• 
was 'n karaktervaste man van .:. huiscn. y 
sterk beginsels wat hy met oor- 1• y 
tuiging gestel en uitgeleef bet. • ... !++!++!++!++!++!++!++!++! .. ! ... !++!++t ... t++!++!++! .. !++!++!+ll 
Hy was 'n Ieier in sy omgewing 
en sy a.fsterwe la.at 'n ledige 
plek in die sa.melewing na. 

Die begrafnisdiens is waarge
neem deur die plaaslike lera.a.r, 
ds. Van der Merwe, wat 'n tref
fende rede gelewer het. 

Vir die Ossewabrandwag is 
genl. Scholtz se heengaan 'n baie 
gevoelige verlies. Vanaf die 
stigting van die beweging was 
hy 'n a.ktiewe offisier - eers 
komma.ndant, later hoofkom
manda.nt en eindelik generaal. 
I n hom bet die Ossewa.brandwag 
'n vriend, 'n kampvegtcr en 'n 
steunpilaar verloor. 

Die Ossewabrandwag betuig 
innige meegevoel en deelneming 
met sy eggenote, kinders en fa
miliebetrekkinge. 

ONDERDRUKKING 
VAN ROOIES 

HOOGS NODIG 
, D ie vraag m ag gestel word 

of die gevaar nie bestaan dat 
die binnelandse rasse-onenigheid 
in 'n oorlog Suid-Afrika se oor
logspoging mag verlam n'ie. D ie 
an twoord h iervoor hang groot
liks af van die mate waar in die 
owerheid slaag om die bed ry
wighede va n 'n klein aantal baie 
bedrywige k ommuniste in Suid
Afrika te onderdruk. Dit is dui
delik da t daa r nie nog 'n la nd 
is waar binnelandse moeilikheid 
ten tyde van oorlog meer wel
k om vir die vyaud sal wees n ie." 

Bostaande is die weloor woe 
m ening wat deur die Un ie se 
hoekomm'issaris in Londen, clr. 
A. L . Geyer, uitgespreek is in 'n 
toespraak voor die Royal E m
pire Society. 

Ouma Geldenhuys 
Oorlede 

Met die afsterwe van ouma 
Maria Jacoba Geldenhuys (geb. 
Uys) van Kaapstad, is een van 
die mees getroue en hardwer
kende lede van die Ossewa
brandwag heen. Ten spyte van 
haar hoe ouderdom van 82 jaar 
was daar min mense in die 
komma.ndo van Observatory wat 
so gereeld aile funksies van die 
Beweging bygewoon en so ge
reeld haar bydrae in die vorm 
van geld gelewer het. 

As mens was sy bemind om
dat sy haar medemens lief ge
had het en altyd bereid was om 
'n helpende hand uit te steek. 

Sy is op 10 Januarie in die 
Groote Schuur-hospitaal oor
lede. 

U hct 'n Droomhuis 
in die Vcrskiet 

BOU SAAM MET 

SAIMBOU 
'fl."''~t~"~''''·~·~~'~'\'\'~~~~~'~''''"!:~''~'';.'c~'''':.~~~~"'

,,~'''~~ ... "'' :{'~ ,'\.~\:-.,~·'~'~·~?£~~\'\~~\W ,\ 
~,,,,~\.'-'\\~~\~'\:~;;..-y.~\.'" 

Die elstuurder. ~a,. tx)u <?crmanente) 
Bouverenl£ong, Posbu; 4180. Ka>pstod. 
Stuur my asb. u era tis brosjure Wdarin u 
verdvid~lik hoe om OI'IS ideale met ge. 
ree!de besparins;s te verv,esen1ik. 
l'la:om: ______________ .••••••• -

Adre• '-----·-·························--

VERSI<IL 

Spyker ofplak 
etlkette stewig 
vas a an kratte, 
kaste of ltlssies 

HARDEKRAALTJ IE 
VOORTREKKERWEG 

BELLVILLE 
Sprekers: 

TOESPR A AK 

KOMMANDANT-GENERAAL 

Goed wat duidelik gemerk is-met die geadresseerde en 

die versender se naam en adres daarop-sal veilig 

aankom. · 
Swakkerige adreskaarte is geneig om los te raak: spyker, 

ryg of maak adreskaarte met draad vas aan bcsendings. Dr. F. du T. van Zyl (Ka.a.p
stadse Leier). 
Mnr. J. A. Smith (A.K.G.). 
Mev. dr. J. S. du Toit 
<Kaaplandse Leidster). 

Braaivleis van 6--8 nm. 
Bring eie bekers vir koffie en 

spltte vir vleisbra.ai saam. 
Voorgeskrewe program vanaf 

8 nm. 

~•••••••••••••••••••••c 

Wat gelewer is by die opening van die Uniale Laertrek. 
Nou verkrygbaar in pamfletvorm teen 1/- per dosyn. 

Bestel by: 
Posbos 1411, Kaapstad. 
Posbus 1059, Pretoria. 

Voorraad beperk. Bestel dadelik. 

ADRESSEER EN VERPAK BEHOORLIK 

-ONS SAL DIE GOED AFLEWER 

-en onthou om u vragbriewc te bewaar. 

SUID-AFIIK44NSB SPOORIBi 
CP2 

Gereglstreer 

AF 
~ 

NA 
van 
va n 

&tens, waarteen 
en tweedens, 
veg? Watter 
verwelkom? 

STR 
TE 
E 

Net ,nadat 
gewag gemaak 
vrye onafhanklil 
in die wereld ~ 
Iande, met nadj 
ideaal laat vau 
sterf. 

M nr. Strydom i 
d ie Boere-repub 
Afrikaner gered 
Britse imperialis 
daardie dae, net 
nog, ten doel 
daardie onafhank 
n ietig." 

Mnr. Strydom 
gese dat die BrH 
me hierdie doel ~ 
beer bereik het ~ 
soetkfinkende bel 




