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Re.publiek Is Vandag 

Jrg. 10 Kaapstad, 28 Februarie 1951 Prys 3d. No. 13 

Republikanisme is van· heidsdag. Die tyd is nou 
dag praktiese politiek in ryp vir republiekwor
Suid-Afrika, het dr. F. ding, het hy gese. Niks is 
D. du Toil van Zyl , Kaap· meer prakties vandag as 
landse Ieier van die die republiek nie. Die 
Ossewabrandwag, v e r- Unie se hoekommissaris 
lede Saterdagaand op in Louden, dr. A. L. 
Bellville verklaar by ge- Geyer, het verklaar dat 
leentheid van die jaar- die republiek nie prak
likse viering van V ry- tiese politiek is nie. AI 

Nodig 
die omstandighede, bin· 
ne- sowel as buitelands, 
dui egter daarop dat 
hierdie mening verkeerd 
is. 

Dit Jy geen twyfel dat Afri
kaanssprekendes en Engelsspre
kendes een lotsbestemming in 
S.A. bet nie. Wat met Van 
Zyl gaan gebeur gaan ook met 
Jones gebeur. Maar solank as 
wat die Britse konneksie ge
handhaaf word, word verhoed 
dat Jones, net soos sy Afrikaans
sprekende buurman een enkele 
Suid-Afrikaanse lojaliteit en 
trou ontwikkel, bet dr. Van Zyl 
gesE!. Die Britse konneksie 

AFRIKA MOET VEILIG WEES 
..; "" NA OORLOG SE A.K.G. 

,Ons vier vanjaar Vryheidsdag teen die agtergrond in die buiteland 
van 'n dreigende wereldoorlog teen die kommunisme en in die binneland 
van die moontlike uitskakeling van vyandskap tussen nasionale Afrika
ners. Ek wil van hierdie geleentheid gehruik maak om die houding van 
die republikeinsgesinde Afrikaners in Die O.B. teenoor hierdie sake wat ek 
genoem het, te stel. 

,Ons wat republikeine is, is heeltemal gewillig om, net soos die soldate 
van ander volke, 'n anti-kommunistiese o01·log te voer. Trouens die O.B. 
was in S.A. nog altyd op die voorpunt van die stryd teen die kommunisme. 
En wanneer die stryd oorgaan tot 'n wapenstryd op wereldskaal sal die 
O.B. ongetwyfeld nie sy deelname weier nie," het mnr. J. A. Smith, ad
junk-K.G., verlede Saterdag op Bellville gese toe hy sekere voorwaardes 
voorgehou het vir Suid-Afrika se deelname aan 'n wereldoorlog. 

Deelname aan 'n oorlog teen 
die kommunisme kan van tweer
lei aard wees, het hy gesE!. 
Eerstens kan dit beperk bly tot 
verdedlging van die vaderland 
teen die aanvaller wat oor die 
land, oor die see oJl uit lug mag 
kom. Tot sodanige deelname 
sal elke republikein hom on
voorwaardelik bind. Tweedens 
kan deelnarne ultgebrei word 
tot 'n Rtryd buitekant die gren
se van die vaderland wanneer 
in bondgenootskap met ander 
volke die stryd aangeknoop sal 
word in enige of 'n bepaalde 
dee! van die wE!reld teen die 
kommunistiese vyand. Tot so
danige deelname kan republi
keine wat gesteld is op die on
afhanklikheid van hul vaderland 
bulle nie onvoorwaardelik bind 
nie. WE!reldoorloe bring skom
melinge in belangesfere mee. 

Wanner die republikein gaan 
deelneem aan 'n buitelandse 
oorlog moet hy eers 'n bevredi
gende antwoord ontvang op 
twee fundamentele vrae. Eer
stens, waarteen gaan ek veg, 
en tweedens, waarvoor gaan ek 
veg? Watter uitslag sal ek 
verwelkom? 

RESULTAAT VAN TWEE 
OORLO.E 

Suid-Afrika het reeds in bier
die ceu aan twec wE!reldoorloe 
deelgeneem. Wat het S.A. daar
voor gekry? Wat het hy be
reik? In die eerste wereldoor
log het S.A. gehelp om 'n wit 
nasie - die Duitsers - uit 
Afrika te dryf en in die tweede 
wereldoorlog bet S.A. 'n ander 
wit nasie - die Italianers -
ook uit Afrika verdryf. In die 
plek van bierdie wit nasies bet 
onafbanklike swart state gekom 
en 'n Britse Empire-mag wie 
se eerste oogmerk op die oom
blik skyn te wees om die gebiede 
in Afrika aan die swart man 
oor te dra. Voorts, hoewel S.A. 
in twee wE!reldoorloe saamgeveg 
het met die geallieerde volke 
van die weste bet daardie bond
genote van ons vandag hoege
naamd geen simpatie met ons 
Iewenstryd om die heerskappy 
van die witman in S.A. te hand
haaf nie. Inteendeel bulle ver
oordeel ons goedbedoelde po
gings in belang van ons selfbe
houd. Voorts is dit ook waar 
dat S.A. se 'deelname aan die 

STRYDOM VV AARSKU 
TEEN VREEDSAME 
EMPIRE-POGINGS 

Net .na.dat dr. Malan verlede Saterda.g op Stellenbosch 
gewag gema.a.k bet van die feit da.t ons vandag staan ,as 
vrye onafbanklike volk, nie onderda.nig aan enige ander volk 
in die wereld nie," bet mnr. J. G. Strydom, minister van· 
Iande, met nadruk verklaa.r dat as ons die republikeinse 
ideaal laat vaar, ons volk sielloos en doelloos sal word en 
sterf. 

Mnr. Strydom bet verwys na kig was daar egter nog altyd 
die Boere-republieke wat die groot en sterk geeste in wie s.e 
Afrikaner gered bet van die lewe hierdie ideaal voortgeleef 
Britse imperialisme ,wat hom het. Die ideaal is in 1935 op 
daardie dae, net soos vandag die wapen van die Nasionale 
nog, ten doel gestel het om Party geskryf en dit staan van
daardie onafhanklikheid te ver- dag nog daar. Dit is deels om
nietlg." dat die Nasionale Party met 

hierdie ideaal gekom het, dat 
1\lnr. Strydom bet voorts 1 hy die bewind kon verower. As 

gese dat die Britse imperialis- die Afrikaner wil voo.rtbestaan 
me hierdie doel a!wisselend pro- moet by hom verset teen vreed
beer bereik bet met geweld en I same pogings om hierdie ideaal 
soetklinkende beloftes. ,Geluk- te vernietig," bet by gese. 

twee wE!reldoorloe, om die min
ste daarvan te sE!, welbehaaglik 
was vir die Britse Empire. Ten 
spyte daarvan is Brittanje nie 
cers bereid om die Britse Pro
tektorate, binnekant ons lands
grcnse, aan ons oor te maak 
nie. En om die kroon te span, 
S.A. is nog steedS 'n koninkryk 
binne 'n Statebond, met Brit
tanje aan die hoof en met 'n 
Britse vors op ons troon. Ons 
werklike vryheid 16 nog ver in 
die verskiet - ons eie republi
keinse volkstaat. 

REPUBLIKEINE 

Die afgelope twee wE!reldoor
loc is geveg toe 'n Empire-ge
sinde bewind oor S.A. regeer 
het en dit is histories bekend 
dat republikeine hul deelname 
aan daardic oorloe geweier het, 
maar nou is daar 'n derde wE!
reldoorlog op koms waaraan 
republikeine wei bereid is om 
dee! ten neem - selfs gretig 
is om deel te neem, want ons 
wil alma! teen die wereldbedrei
gende kommunisme veg. En 
bowendien regeer daar tans 'n 
nasionale bewind oor S.A. Re
publikeine het derhalwe die 
volle reg om te verwag dat die 
regering dit vir bulle sal moon~ 
lik maak om aan die komende 
oorlog deel te noom deur uit
druklik neer te le, nie aileen 
waarteen die republikein moet 
veg nie, maar ook waarvoor by 
gevra sal word om die wapen 
op te neem. 

VRYHEID 

In die eerste instansie veg 
enige volk hoofsaaklik vir sy 
vryheid. Die Afrikaner is by 
uitstek vryheidstryder. Ek het 
reeds in die verlede geveg vir 
republikeinse vryheid. Daarvoor 
sal ek weer die wapen opneem 
en daarvoor sal ek my mede
Afrikaner met 'n goeie gewete 
kan vra om ook die wapen op 
te neem. 

As 'n nasionale regering in 
teenstelling met 'n Empire-re
gering die S.A. mannekrag so
wei as die landsbronne wil in
werp in 'n wereldoorlog wat op 
die wE!reld se slagvelde gevoer 
moet word, dan moet die oor
logsdoel nie net wees om di.e 
gesamentlike vyand te verslaan 
nie, maar ook om voordeel te 
behaal vir S.A. En as 'n nasio-

Voorwaardes 
Vir Oorsese 

Deelname 
nale regering meer bepaald 
goed en bloed gaan offer om die 
vasteland van Afrika te be
skerm, dan moet daardie vaste
land - na die S.A. offers ge
bring is - vanselfsprekend nie 
Ianger 'n bedreiging wees vir 
die veiligheid en heerskappy 
van die witman in S.A. nie. 

Ek vereenselwig my derhalwe 
met die mening uitgespreek 
dur die Eerste Minister van
oggend in die pers na aanlei
ding van die Britse beleid ten 
opsigte van die G<>udkus. Ek 
en u almal is bly oor die Eerste 
Minister se klaarblyklike ge
volgtrekklngs dat die Statebond 
onder Brittanje se Ieiding ge
vaarlik is vir ons om lid daar
van te bly sowel as 'n klug wat 
sogenaarnde rnedeseggenskap 
en medewaardigheid betref. Die 
noodsaaklikheld om uit die 
Brits-beheerde statebond te tree 
is reeds dringender as die repu
blikeinse drang In ons harte. 

OORLOGSDOEL 

Wat deelname aan die oorlog 
betref moet die positiewe oor
logsdoel van enige Suid-Afri
kaanse regering wat wil deur
gaan vir nasionaal en republi
keins, drie aangeleenthede be
hels: Eerstens, republikeinse 
vryheid buitekant die Brits& of 
soortgelyke state bond; twee
dens. inlywing van die soge
naamde Britse ,protektorate" 
blnne die landsgrense van die 
l'epubliek. en derdens, die ver
deling van Afrika in permanente 
blanke en nie-blanke gebiede 
waardeur blanke bewoning en 
heerskappy in Afrika permanent 
bevellig sal word. 

Dit is die republikeinse stand
(Vervolg op bladsy 6 kolom 1) 

staan nie aileen in die pad van 
eenheid maar ook in die pad van 
nasiewording. Slegs in 'n re
publiek sal blanke eenheld in 
S.A. verkry kan word en slegs 
in 'n republiek sal ons selfstan
dige nasieskap tot voile ont
plooiing kan kom. 

AS DIT GOED GAAN 

Dit is ongelukkig waar da.t 
sodra. dit sleg gaan met ons op 
partypolitieke gebied, is ons re
publikeine. En dan dien ons 
mosies in by die parlement om 
die republiek te vra. Maar so
dra dit weer goed gaan op party
politieke gebied en ons in sta.at 
is om die republiek te bring dan 
verflou die republikelnse gees
drif en word die republiek op 
die agtergrond geskuiwe. 
Juis omdat dit so is, rus daar 
'n verantwoordelikheid op die 
Ossewabrandwag om gedurig te 
pleit vir die republlek. En wan-

(vervolg op bladsy 6 kolom 3) 

KAAPSTAD HERNUVVE 
VRYHEIDSGELOFTE 

Tussen vier- en vyfhonderd mense het verlede Saterda.g
aand opnuut die vrybeidstryd aanvaar tOe bulle as teken 
van hul vasberadenbeid elkeen 'n stuk hout op die vrybeids
vuur gewerp het by geleentheid van 'n Vrybeidsda.gfunksie 
van die Skiereilandse Ossewabrandwag te Bellville. Voordat 
die plegtigheid a.a.ngebreek het, is eers vleis gebraai en ver
versings geniet wat deur die offisiere onder Ieiding van mnr. 
S. J. Kamffer, stafhoof, aangebied is. Etlike lede van die 
O.B. uit omliggende dele was ook teenwoordig. 

Nadat toesprake gehou is deur 
dr. F. D. du Toit van Zyl, ge
biedsleier, mev. dr. J. S. du Toit, 
gebiedsvrou, en die Adjunk-K.G., 
mnr. J. A. Smith, het 'n sestigtal 
Boerejeuglede met fakkels op
gedaag. Die vryheidsvlam is 
aan die Adjunk-K.G. plegtlglik 
oorhandig waarop hy die hout
stapel aangesteek het. Onder
wyl die vuurkolomme die omlig
gende veld verlig bet met die 
boodskap van 'n republikeinse 
vryheidsideaal wat nog in Boere
harte !ewe, het die groot skare 
die gelofte aangehoor wat deur 

die voorsitter, adv. J. de Vos 
(hoofgeneraal) voorgelees is. Vir 
een minuut was daar 'n indruk
wekkende st'ilte voordat die 
skare in gelid na die vuur be
weeg het om dit nog hoer te 
laai met die hout wat elkeen as 
teken van sy voorneme daarin 
gegooi het. 

Die verrigtinge is met gebed 
geopen deur mnr. Heyns (kom
mandant) en opgeluister met 
besielende musiek deur die O.B.
blaasorkes onder Ieiding van 
mnr. S. J. Swanepoel (komdt.). 



BLADSYTWEE DIE O.B., WOENSDAG, 28 FEBRUARIE 1951 

DIE O.B., WOENSDAG, 28 FEBRUARIE 1951 

VERYDELDE AMBISIE 
• 

OP HOOGSTE KERF 
By geleentheid van 'n eetmaal het pres. Harry Truman 

dit gehad oor die verskillende possies wat hy beklee. ,Ek 
dra 'n hele paar hoede," het hy gese. ,Ek is die president 
en hoofuitvoerende beampte van die grootste republiek in 
die wereld, en ek hoop ek kan daardie amp vervul soos dit 
behoort gedoen te word. Ek is hoof van die Demokratiese 
Party solank ek president is. Ek is die sosiale hoof van 
die staat, en dan het ek nog 'n ander werk - ek is opper
bevelhebber van die gewapende magte van die Verenigde 
State." Hierop het pres. Truman skertsend laat volg: 
,Daar is een ding in verband met hierdie betrekking, en dit 
is dat dit geen toekoms inhou nie. Elke jong man wil graag 
iets he om na vooruit te sien." 

Die gevoel van verydeling wat pres. Truman agtervolg, sal 
seker in nog groter mate aanwesig wees by ,generalissimo" 
ofte maarskalk ofte premier Josef Stalin (koerantmanne be
weer dat Stalin besonder graag aangesprcck word op die eer
ste benaming). Pres. Harry Truman het darem nog die voor
sprong bo Stalin sover dit ambisie betref dat hy elke paar 
jaar 'n (egte) verkiesing moet veg en - soos dit verlede 
keer gebeur het - soms 'n taamlike persoonlike prestasie 
behaal wat die eie ek aansienlik behoort te streel. H ierin 
het hy selfs 'n voorsprong op sy voorgangers wat in die 
jare voor Roosevelt tradisie-onthalwe beperk was tot slegs 
cen ampstermyn. 

AR!\IOEDIG 

Maar in die gemoed van ,generalissimo" Stalin moct 
dit annoedig toegaan. Sover dit sy binnelandse aspirasies 
betref, beweeg hy in die land van willose robots. Vir afwis
seling laat hy ook so nou en dan 'n verkiesing hou - sonder 
teenstand. So pas weer het daar 'n klein beriggie in die 
W esterse pers verskyn van 'n magtige oorwinning wat 
,maarskalk Stalin" by die stembus behaal het. 'n Woorde
like aanhaling van die berig sal aan die Ieser miskien groter 
genoegdoening verskaf as wat die oorwinning Stalin besorg 
het. Dit lui: 

,Maarskalk Stalin het bo-aan die lys van kandidate 
uitgekom in 10 van die 16 republieke in die parlementere 
verldesing wat Sondag plaasgevind het, het Radio Mos
kou gistcr berig. ,Pravda hct verklaar dat die verkie
sings 'n duidelike onderskrywing is van Stalin se vredes
program soos vervat in Pravda se onderhoud met Stalin 
op Vrydag (waarin hy 'n bitsige aanval op die Britse 
eerste minister gedoen het). ,Kommunistiese kandidate 
- daar was geen opposisie nie - het in elke distrik 
gewen." 

MOET KAN ,Sl\IAAK" 

'n Ambisieuse mens kan nie met sy skaduwee meeding 
nie - veral nie as hy die vermoe het om sy posisie ten op
sigte van die son so in te rig dat hy elke keer wen nie, al is 
dit soma - vir die afwisseling - in die ver houding van 10 
tot 6. Die ou aia het haar bedeesde man op 'n dag vurig 
aangehits om dan ook terug te skel ,sodat die stry kan 
smaak." Die stryd teen robots wat jy self beheer sal seker 
baie gou eentonig word, en soos Harry Truman gese h et, 
elke jong man sien graag vooruit na iets. 

Gecn wonder dat ,generalissimo" Stalin die drang nie 
meer kon onderdruk om ook 'n verkiesingsaanval te loods 
nie. Teen sy cie robot-kandidate sou dit nie net sinloos 
wees nie, maar ook gevaarlik omdat dit 'n refleksie sou 
werp op die robotsmid self. Gevolglik hct hy Clement Attlee, 
eerste minister van Brittanje, as tcenkandidaat uitgek ies en 
so 'n skerp persoonlike venyn in Pravda teen hom kwyt
geraak dat die Britse kabinet 'n haldosyn kabinetsvergade
rings byeengcroep het om die antwoord met die passende 
krag te laai. 

Maar die aanval op die mede-sosialis Clement At tlee is 
'n duidelike aanduiding waarheen ,generalissimo" Stalin se 
vcrydelde ambisies hom dryf. Binne sy imperium waar hy 
eienaar is nie net van alles wat normaalweg as voorwerpe 
van eiendom beskou kan word nie, maar selfs van miljoene 
mense, vind sy ambisie geen bevrediging meer nie. Bin nens-

Wyle Henri Slegtkam p 

Die afsterwe van wylc Hcnr1 
Slcgtkamp, hoofgcneraal van die 
Osscwabra.ndwag en kapteln van 
die beroemde T.V.K. <Theron se 
Verkennerskorp.s) uit die Twce
dc Vryhcidsoorlog, bet my gc
dagtcs laat tcrugga.a.n na die 
laastc keer wat ck die voorrcg 
gehad bet om met hierdic dap
per held uit ons volk se hcrolese 
vcrlcdc te gescls. Die gesprck 
hct plaasgevlnd op Mooi Eiland, 
die pla.as van die oorlcdenc se 
vriend en Icier, Hans van Rena
burg. Dit was in die aand. 
Henri Slegtkamp het. die nag op 
die plaas oorgebly want hy wou 
die volgendc m6re vrocg ultvoe
ring gee aan 'n langbestaande 
begcertc van sy hart. Henri 
Slegtkamp was in 'n opgewekte 
stemming en hy het gesels ter
wyl ons wat teenwoordlg was, 
geluister hct. 

Vir hom was die verlcde en 
die hedc maar een 'n stryd 
vir die vryheid. Sy vertellinge 
oor die stryd van vyftlg jaai 
gelede wat by in die oorlogs
veld gevocr bet en die stryd 
van die afgelope oorlogsjare wat 
hy in die Ossewabrandwag gc
voer bet, bet inmckanr gevleg. 
Vir hom was dit dies<'lfde stryd 
wat nog altyd voortgcsit word. 
\Iiskien is dlt die verklaring 
van sy hartstogtclikc licfde vir 
die Osscwabrandwag. Want in 
die O.B. het hy diesclfde stryd 
en dieselfdc bittcrcindergees te
ruggevind wat hy In sy jeugjarc 
gevoer en geken hct. Dit hct 
vir hom die aangcnamc indruk 
gegce dat sy lew<' en sy stryd 
kontinultcit het. En dit is tcr
wille van hierdlc kontinultcit 
wat hy simbolics op aanskou
like wysc wou vasle dat hy na 
Mooi Eiland g<'kom hct. 

Die J ryheidsboom op 
iUooi Eilmul 

Sy begeerte was om 'n boom
'n vryheidsboom - op Mooi 
Eiland te plant. ,.Daardie Eiland 
is ryk aarde," hct hy gese ,.en 
wat jy daar plant, groci en 
grocl vinnig." Toe het die ou 
man regop gaan sit in sy stoel 
en hy bet vinnig en kwaai ge
prao.t. Ek onthou sy woorde 
bale goed. Hy hct gese: ,Ek 
gaan weg, want ek is oud, maar 
julie, julie bly agtcr want julie 
is jonk. Julie moet sorg dat 
die republikcinse bewcging in 
Suid-Afrlka net so vinnig groei 
soos die boom wat ck more
oggend gaan plant." Toe het 
die ou man weer teruggesak in 
sy stoel. En ons bet clkcen ge
weet dat die ou held try hart vir 
'n oomblik aan ons blootgcle bet. 
Die stryd vir die republlek moet 
voortgaan. Dit wou Henri 
Slegtkamp by ons inprcnt. Hy 
het sy helc republikeinsc hoop 
gcvestig op die Osscwabrand
wag. 

Die volgcnde more hct Henri 
Slegtkamp uitvoering gcgee aan 
sy begeerte. Hy hct die Vry
heidsboom op Mooi Eiland ge
plant. En toe het net nog oor
gebly dat die Osscwabrandwag 
die liggaam van hicrdie taaie 
bittereinder moes wcgbere in 
die bodem wat hy licfgehad bet. 
En dlt het ook reeds gebeur. 

Nou groei die boom op Moo! 
eiland. En die taak wat Henri 
Slegtkamp aan clkc lid van die 
Ossecwabrandwag opgedra bet, 
is om die r epublikcinse bewe
ging ingelyks tc laat groei. 

'n Historiese 
Onjuistheid 

lands bly daar niks meer oor om ,na vooruit te sien nic.!' Dit was Hcn.ri Slegtkamp dsc 
. . .. . . ~ bE'gccrtc dat d1e Osscwabran -

Hy wend dus sy amb1S1euse oe na d1e res van die wereld wag hom moes begrawe. En 
wat nog buitc staan. I die beweging het met liefdc vol-

docn aan hicrdic lnnstc vcrsock 

van ondcrnemer - oorgegaan 
het in die hande van die alge
mene bcstuurder. 

van 'n held van ons volk. I Die Les van die 

Ek is jammer dat ck nou 'n Ges"·iedenis 
saak moct aanrocr wat onaan
gcnaam Is, maar ck ag dit my 
plig om dit tc docn, nie aileen 
tcrwlllc van die nagedagtcnis 
van Slcgtkamp nic, maar ook 
terwillc van historie.se juisthcid. 
Ek wil verwys na die bcrigte 
oor die begrafnis wat in die 
Afrikaanse kocrantc van die 
H.N.P. verskyn bet. Want al 
was Henri Slcgtkamp 'n gene
rani van die Osscwabrandwag, 
was hy by uitstck 'n historiese 
figuu·r wic sc dood sclfs die 
H.N.P.-kocrantc nie gcwaag bet 
om tc vers""-yg nie. Maar daar
dic koerantc hct sorgvuldlg vcr
swyg dat hy dcur die Osscwa
brandwag begrawc is. Intccn
deel hct bulle hul lescrs mccgc
deC'I dat kaptcin Slcgtkamp 'n 
,militerc" bcgrafnis gekry hct. 
Dit is 'n historiese onjuisthcid, 
want dit is nic die leer nic maar 
wei die Osscwabra.ndwag wa.t 
vir Henri Slcgtkamp bC'grawe 
hct. 

Is die vyandskap van die 
li.N.P. tcrnoor die Ossewa
'>randwng dan nog so groot dat 
die doodswyg-beleid wat die 
party !'C kocrante tccnoor die 
'>cweging volg, selfs nie cens by 
rlie ope gra! van 'n held van ons 
·rolk vir 'n oomblik gcstaak kan 
word nic ? \Vaarom mag die 
Afrikaners wat die H.N.P.-koe
rantc Ices dan nic wcct dat 
Henri Slegtkamp 'n gcneraal 
van die O.B. was nic en dat die 
O.B. hom, op sy vcrsoek, bc
grawe h<'t nie? 

Die Algem ene 
Bestuurder 

Ek Ices in die ltocrantc dat 
Jic Vcrenigde Party 'n nuwer
wctsc aanstelling gedocn hct. 
Dr. F . .J. van Biljon is naamllk 
~angcstcl as die .,Algcmenc Bc
;tuurdcr '' van die Vercnigdl 
Party. N1emand skyn hceltc
mal sekN' te wce.s walter pligte 
aan die pos verbonde is nie. AI 
wat scker is, is dat dr. Van 
Biljon 'n vernamc kopstuk van 
jic Vcrcnigdc Party word. 

Dit lyk vir my asof die party
politick nou dicsclfde weg be
gin opgaan as die kapitalisme. 
Dcur tcstamcnthc crflating het 
ltapitalistiesc ~root - ondcrnc
mings in die ht>nde geval van 
cnkcle families. Dit het mcttcr
•yd gcblyk dat hierdie families 
s l<'gs die geld gciirf het en nie 
ook die \'ermoi1 om die betrok

Hierdic revolusic wat binne 
die kapltalistiese stelae! aan die 
gang is, bet die Amerika.anse 
skrywcr James Burnham ult
cengc.Jit in sy bock .,The Manc
gerial Revolution." 

Die geskiedenis leer dat so
dra 'n magsgrocp sy diensfunk
sie in die samclewing vcrloor, 
by ook mettertyd sy bevoor
regte posisie kwytraak. Dit het 
gebcur met die adelstand in 
Frankryk. Toe die feudale stel
sel nog in swang was, het die 
edclman op sy landgocd 'n 
dicnsfunksie vervul. Met die 
koms van die nasionale staat 
hct die edelmanne in die hoof
stad gaan kattcrmaai en slegs 
'n bcstuurder op die landgoed 
agtergelaat. Dit was die begin 
van die Franse revolusic en die 
einde van die edelmanne. 

Vnndag kattcrmaai die kapi
talisticse families in die vakan
sic-oorde van die wereld, terwyl 
'n bestuurdcr hul ondcrnemlngs 
bchccr. Dit is sckerlik die begin 
van die revolusle teen die kapi
talisme en al sal die koppc van 
die kapitaliste nle letterllk gaan 
waai nie, sal bulle hul onver
diende vermoe tog ongctwyfeld 
In die toekoms kwyt wces. 

W'are Ll•il•rs t•an O ilS 

Tyd 

En nou het die .,manegerial 
revolution" ook na die Suld
Afrikaanse partypolitiek ge
kom. Ek wonder of dit die be
gin van die revolusie is wat die 
potitiekc mag uit die hande van 
die babbclende partypolitici 
moet ncem en in die hande van 
deskundiges moet plaas? Dit 
is in Ieder geval 'n tcken van 
die tyd. 

Ek hct al dikwels in hierdie 
kolommc geskryf dat die des
kundiges op die verskillende 
terreine van die mcnsllke be
drywighcid die ware leiers van 
ons tyd is. In die eerste helfte 
van die twintigstc ccu het bier
die manne 'n wonderbaarllke 
kennis vir die mensdom ver
wert. Tecnoor bulle ongeewe
naardc prestasics staan die vol
slac mislukkings van die poll
tieke leiers van ons tyd om die 
kennis tot hul beskikking aan 
tc wend tot voordeel van die 
mcnsdom wat bulle moet regcer. 

ke sake- of industriele onder- Vandaar dat moderne bewe
l'lcmings te bcstuur nic. Dit Is gings, !loos die Ossewabrandwag, 
'n ontwikkeling wat in alle ka- glo aan die sclscl van bcroeps
pitalistiese Iande plaasgcvind vertccnwoordiging w a a r d cu r 
hct. En as gcvolg van hicrdie deskundiges in die gelecnthcid 
ontwikkcling het die ondcrne- gestel sal word om self die voor
mings onder die beh<'cr gckom dele van di<' kcnnis wat bulle 
van nlgemene bestuurdcrs wat i;~g-:lwin het tot beskikking van 
dcskundigcs op die gcblcd van die mcnsdom tc stel. 
die betrokkc ondcrncmings 
was. Die cnigstc Cunksic wat 
die kapitaliste as sodanig begin 
vcrvul bet was om die geld uit 
tc gee terwyl die oorspronklike 
!unksie van die kapitalis - die 

I" die aanstelling van die 
de~kundige, <lr. Van Biljon, nie 
In sy diepste aard, 'n tocgewing 
nan die beh oefte • na beroeps
verteenwoordiglng nie? 

' 
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Wat gelewer is by die opening van die Uniale Laertrek. 
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Posbus 1411, Kaapstad. 
Posbus 1059, P ret oria. 
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DRAMATIESE STRYD OOR 
KLEURLINGE VERWAG 

Die parlementere toneel word op die huidige oomblik ongetwyfeld 
oorheers deur die groot politieke partye se voorhereidings vir die op hande 
synde botsing oor die sogenaamde kleurlingwetsontwerp. Enersyds is die 
regerende partye vasherade om die maatreel op die wetboek te plaas en 
audersyds is die opposisiepartye ewe vasherade om die maatreel in die par
lement te hestry van begin tot einde. lndien die maatreel wet word, is die 
opposisie selfs voornemens om die regsgeldigheid daarvan in die geregs
howe van die land te toets. 

TEENSTRYDIG Die hardnekkige botsing oor 
hierdie wetsontwerp wat in die 
vooruitsig gestel word, is nie 
vir dowe neute nie. Daar is vir 
albei partye oneindig baie op 
die spel. Daar is vir albei ver
skeie setels op die .spel. 

(d.w.s. sonder inagneming van I 
die verskanste bepalings van die 
grondwet nie) omdat sodanige 
optrede bots met sy oortuigings I Afges'ien van die teenstry
insake grondwetlike stabiliteit. digheid ten aansien van die 

wetsontwerp is daar ook 'n 

Die wetsontwerp beoog hoof
saaklik die verwydering van die 
Kleurlingkie.sers van die blanke 
kieserslyste en diP. skepping van 
vier bykomende Kleurlingkies
afdellngs. Dit beteken dat slegs 
blankes 'in die toekoms in die 
bestaande kie.safdeling sal kan 
stem omdat die Kleurlingkiesers 
in hul eie kiesafdelings vir hul 
eie kandidate sal moet stem. In
gevolge biervan hoop die rege
rende partye om heelwat kles
afdelings waarin die Kleurling
kiesers tans die balans van mag 
hou in die toekoms op die op
posisiepartye te verower, en om
gekeerd verwag die opposisie 
stellig om daardie kiesafdelings 
te verloor. Derbalwe gaan die 
politieke partye verbete veg vir 
hul ele belange, maar vanself
sprekend sal die stryd oor 'n 
ander, meer verhewe boe,g ge
gooi moet word. 

DRAMA TIES 

Daar is verskeie bykomstige 
elemente wat beloof om die 
botsing oor die wetsontwerp be
sonder dramatics te maak. 

In die eerste instansie het die 
H.N.P. aan bul volgelinge ver
duidelik dat die politieke regte 
van die kleurlinge vermlnder 
sal moet word selfs met 'n ge
wone partypolitieke meerder
heid omdat dit nie geduld kan 
word, in belang van blanke heer
skappy, dat die kleurlingkiesers 
in soveel kiesafdelings d,_ie ba
lans van mag bou nie. 

In die tweede instansie het 
die H.N.P. se bondgenoot, mnr. 
N. C. Havenga, in die openbaar 
verklaar dat hy nie sal toelaat 
dat die regte van kleurlinge ver
minder word met 'n .gewone 
partypolitieke meerderheid n1e 

Om die eerste horinkie by die 
tweede kloutjie te bring, het die 
bondgenote 'n waaghalsige op
lossing bedink. Hulle het naam
lik besluit om 'n wetsontwerp 

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

IPOLITIEK IN Ot!:NSKOU~ 
DEUR WAARNEMER i 

-····················· 
in te dien waarvan hulle sal .se 
dat dit In ooreenstemming is 
met die standpunt van mnr. 
Havenga maar wat lnderdaad 
die bele1d van die H.N.P. ver
teenwoordig. Dit Is hierdie 
teenstrydigheid ten aansien van 
:lie re.gerende partye se woorde 
en dade wat die opposisieparty 
!aat watertand vir die botsing 
wat voorl<l. 

UITSPRAAK 

Die regerende partye hoop dat 
die speaker van die volksraad 
vir hulle sal help om die klou
tjie by die horinkie te bring 
deur te beslis dat die wetsont
werp nie die regte van die 
Kleurlinge verminder nie en der
halwe nie onderhewig is aan 
die verskanste bepalings van 
die grondwet nie. Die opposisie
partye daarenteen hoop weer 
dat die speaker nie so 'n beslis
sing sal gee nie. Indicn die 
speaker egter wei so beslls, 
maak hulle bulle klaar om die 
regsgeldigheid van sy uitspraak 
in die howe te gaan toets. 

Ek glo nie dat die howe die 
toetsingsre,g het nie. Blykbaar 
is die parlement absoluut soe
werein. Derhalwc glo ek dat 
die regering sy wetsontwerp sal 
deurvoer en dat geen hof die 
regsgeldigheid van die wet sal 
betwis nie. 

E.IS OORLOGSHULP 
NOU TE.RUG 

Nouda.t oorlog met Rusland dreig, bet die Amerikaanse 
regering begin dink aan die bulp wat by Stalin tydens die 
vorige oorlog verleen bet. Deel van daardie bulp was 672 
oorlogs- en bandelskepe wat onder die bruikleenstelsel aan 
die Sowjet verskaf is. 'n Paar maande gelede bet Amerika 
geeis dat die skepe nou teruggegee moet word, maar Stalin 
het nie baie Ius om dit te docn nie. 

Op 8 Februarie is 'n formele verval wee.s dat hulle nie meer 

versoek aan die Russiese rege- seewaardig i.s nie. Hulle bied 

ring gerig om die skepe sonder nou aan om die oor.gcblewe oor

verdere uitstel terug te gee, logskepe en 87 handelskepe oor 

maar die Russe probeer nog on- te neem teen betaling. 
derhandel. Hul eerste antwoord 

was dat van die 554 oorlogsvaar-1 Die Amerikaners eis egter die 

tuie - soos mynvcers, landing- onmiddellike teruggawe daar 

skepe en torpedobote - daar hulle nie bereid is om so 'n by

nog net 237 oorgebly het. Die drae tot die Russiesc oorlogs

ander sou in so 'n toestand van vermoe te maak nie. 

teenstrydigbe'id in die wetsont
werp oor die beginsel van apart
bel~ Die wetsontwerp maak 
naamlik voorsJening daarvoor 
dat die twee verteenwoordigers 
van die Kleurlinge in die Kaap-
Iandse provinsiale raad kleur· 
l'inge mag wees. 'n Regering 
wat die hoeksteen van sy oo
leid skeiding tussen wit en 
swart maak, kan moeilik op 
beginselgroncle 'n beleid van 
saamboerclery in die Kaap-
landse provinsiale raad tussen 
wit en swart goedpraat. Na. ek 
verneem, het dit selfs bitter 
moeilik gegaan om dit in die 
regeringsparty se koukus goed 
te praat. Maar daar was dit 
ook nie nodig om dit goed te 
praat nie want die diktatuur 
van die koukus het onderdanige 
aanvaarding van die teenstry
digheid verseker. 

Die opposisiepartye glo dat 
hierdie wetsontwerp dinamiet 
vir die regerlngspartye is 
en derhalwe Is hulle vasberade 
om niks ongedaan te laat wat 
'n moontlike ontploffing kan 
veroorsaak nie. Ek moct eer
lik se dat ek nie die hoop van 
die opposisiepartye deel nie. 

1\INR. PIROW 

Dit i.s vir my baie moeilik 'om 
agter te kom wat die party
politic! se reaksie is op die du'i
delike begeerte van adv. Oswald 
Pirow om terug te keer na die 
parlementere stryd en om aan 
toekomstige verkiesings deel te 
neem. Hierdie begeerte is 'n 
paar maande gelede in Pretor'ia 
te kenne gegee op die konferen
sie van Studiekringe van die 
Nuwe Orde maar daar is besluit 
om eers in Junlemaand te ver
klaar of mnr. Pirow by die vol
gende verkiesln,g kandidate sal 
stel of nie. 

Sover ek !{an bepaal glo die 
politic! van al die partye - ek 
lei dit af van die houding van 
die paar wat aan die saak 'n 
bietjie aandag gegee het - dat 
mnr. Pirow self nie weet of hy 
tot die parlementere .stryd moct 
terugkom nie. Derhalwe het hy 
op sy konferensie 'n klip in die 
bos gegooi om te hoor of daar 
'n jakkals .sal tjank. Hulle meen 
dat daar tot dusver nog geen 
jakkals getjank het nie en hulle 
verwag ool{ nie dat mnr. Pirow 
nou nog 'n jakkals kan raak
gooi nie. Trouens niemand skyn 
te verwag dat mnr. Pirow by 
die volgende verkiesing kandi
date sal stel nie. 

Ek weet gladnie wat mnr. 
Pirow gaan doen nie en ek gaan 
ook nie daaroor spekuleer nie. 
Elt wil egter se dat indien dit 
waar is dat mnr. Pirow wag op 
reaksie van moontlike onder
steuners dan is dit my mening 
dat hy sodanige reaksie eers sal 
kry nadat hy ondubbelsinnige en 
bindende besluite insake sy toe
komstige optrede aangekondig 
het. Die Engelse het 'n spreek· 
woord wat lui: ,Faint heart 
never won fair lady." 

RHODE.SIE.RS RAAK 
BE.LE.DIGE.ND JE.E.NS 

AFRI KAN E.RS 
Die Vigilants' Association wat 'n paar maande gelede 

in Suid-Rbodesie gestig is om Afrikaners wat nie ,goeie 
Rbodesiers" sou wil word nie, uit te ruik, is vinnig besig om 
die goeie gesindbeid tussen die twee bevolkingsdele te ver
nietig, word berig. Teen Afrikaners word al meer gedis· 
krimineer ook van owerbeidswee. 

As voorbeelde word genoem 
.gevalle waar Afrikaanse boere 
by die polisie kla oor naturelle 
wat wegdros - naturelle wat 
deur die regerlng onder kon
trak verskaf word en dus ge
dwing kan word om hul diens
kontrakte uit te voer. Dit het 
gebeur dat selfs waar die boere 
meedeel waar die naturelle hul
le bevlnd, die polisie hulle nie 
vang nie. Naturelle word ook 
opgestook om nie by Afrikaanse 
boere te gaan werk nie. 

Hoe vyandiggesind d'ie Britte 
teenoor Afrikaans is, blyk uit 
die ondervinding van 'n genees
heer wat verklaar dat by in 
die bospitaal wel enlge Bant~e
taal met sY pasiente mag praat, 
maar nie Afrikaans nie. Die 
geneesheer bet 'n klag by die 
re,gering ingedien omdat 'n ver
pleegster geweier het om hom 
by te staan omdat hy 'n Afri
kaanse kinderpasient in haar 
eie taal aangespreek bet. Hulle 
verklaar dat dit vir bulle 'n be
lediging is dat Afrikaans in hul 
teenwoordigbeid gespreek word 

Bewapening Van 
lnboorlinge 

,Ons ondersoek die moontlik
heid om groter gebruik te maak 
van ons koloniale mannekrag 
terversterking van ons gewa.
pende magte," bet die Britse 
minister van verdediging, Shin
well, die laerhuis meegedeel in 
verband met die ''raag van be
wapening van inboorlinge. 

Daar bestaan 'n sterk gevoel 
in Brittanje dat die swart mas
sas In Afrika die lee plek moet 
vul wat die verlies van Indiese 
troepe veroorsaak het. Daar 
wc:,rd egter gevoel dat 'n beleid 
van algemene bewapening van 
inboorlinge die verset van blan
ke leiers oral in Afrika sal ont
keten. Daar word du.s op die 
oomblik aandag geskenk aan die 
moontlikheid om kleiner getalle 
naturelle deeglik in die krygs
lmns op te lei wat dan onder 
bh.~.r,ke Ieiding in 'n oorlog ge
bruik kan word. 

Die a ntwoord van die betrok
ke minister WM dat daar geen 
rede oostaan vir 'n geneesbeer 
om Afrikaans in 'n Rbodeslese 
staatsbospitaal te praat nie. 

Die superintendent van die 
hospitaal het op die vraag of 'n 
Britse genee.sheer belet sal word 
om in Frankryk Engels met 'n 
Britse pasient te praat, ewe 
domastrant geantwoord: ,Dit 1s 
heeltemal 'n ander saak." 

Het Britse 
Regering Nog 
Nie Genader 

Die Suid-Afrikaanse regering 
het geen versoek gerl.g aan die 
Britse regering vir die oorpla
sing na Suid-Afrika van die 
Britse Protektorate nie, het 
mnr. N. C. Havenga 'in die 
Volksraad verklaar toe by na
mens die eerste minister op 'n 
vraag van mev. Ballinger geant
woord het. Die eerste minister 
sal wag vir 'n geskikte geleent· 
heid voordat hy sodanige ver
soek rig, het mnr. Havenga ver
klaar. 
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PLANNE OM GELD TE MAAK 
Maak bale geld tula aonder kapltaal. 

Ona aal u wya hoe. Getrankeerde koe
vert sal gratis lnllgtlng verstrek. 
.Poabas 16, - O.B., Robinson, Trans
ftal. 

TE KOOP GEVBA 
Stuur al u afval KoJ.ler ( eulge 

vorm) aan I. M. Prlnaloo, Pretoria 
Noord Staoele, 001 betaal 6d. per lb. 
op u ata.ale onmlddelllk na ontvangs. 

24/1/6B 

TE KOOP 
1 Krlnk-bokwa, 15 vt., v ier vere, 

voor- en a.gterremme - £20. 
1 Drlevoor-ploeg, nuwe skare - £25. 
1 Tweevoor·ploeg, nuwe skare - £1~. 
1 Eenvoor Vlctor-Tulnploeg - £4 of 

£6() d ie lot.- Skryf Gerneke, Ble
slesdam, I'etrusburg, o.v.s. 

28/ 2/ 2B 

3,000 P~~· opregte, awart Ana· 
b'alorp cewaarborgde kulkena, be
aklkbaar weekltka. Eerate klaa groot· 
maak verm~. £6/10/· per bonderd. 
NASIONALE BROEIERY, Poebus 
un, moemtO<ttetn. 31/1/17B 

Voortrekkerklapak (No. 4) gesklk 
'rir teeageleentbede. Paa peraoon van 
6 voet 9 dm., £10 ot redellke aanbod. 
Skryt aan - .,\Verkloos", Poabua 
Hll, Kaa.patad. T.K. 

,.Beaoek 001 Tak ID 4le Wandel· 
caug, Groote Kerkgebou, 'l1r Jtadlc)s, 
Elektrleee TMetelle eo lll eubela. Bkr7f 
aa.n onl Poabeatelllnpafdellng, PhD 
Morkel, P011bua 27:11, Kaapatad." 

Dultse lll ertne>-rammetJtea ultverkoop. 
Plaaa beatellln&a vir November-aCie· 
werlnga om teteurstellln& te voorkom. 
Geteel van opreggeteelde Elaenburg
vaders. o. du Toft, Malanataale. 

31/1!7B 

RADIO 

LOUW EN LOUW, 4le Beroemde 
R&dlo-IDgenleura, Staalewec, PAROW, 
verkoop en berate! Radio'• en li:lektrleae 
'l'oeatelle. Gereglatreerde J:lektrlllltelt.
&allllemera. i'oon 9·8Uii 

GRYSBARE 

ORYSBABE, akllfero, ou voorkoma, 
onnodig. Oortulg u aelf deur ORYS.. 
HA 1\. R\VONDER die jongate kUDS· 
matlge w~reldwonder, baar en kopvel 
voedlngamlddel te cebrulk, akadelooa, 
ldeuratotvry, 5/. per bot tel, geld met 
oestelllng.-BoereJen-mlddela, Poabua 
1272, Joba.nneaburg. D/1/9/49 

Geyaba.re en baa.rd blnne een maa.nd 
tot natuurllke kleur berate! of geld 
terug, vry van kleuratof. Bevorder 
haoregroel, verwyder akllfera. 6/6 per 
bottel, poavry. Konta.nt met beateliiDg. 
Die Boerevrou, Posbna '715159, Jobanne&· 
burc. GH/6/110 

MEDISYNE 

GESONDHEID Ia u regmatlge erfe· 
a la, oortulg u self deur ona beha.nde· 
lings te gebrulk en u kwaal te ont· 
wortel, akryf, lnllgtiDg cratla, Boere
.fl'neeamlddela, Poabua 4272, Johannes
burg. B/1/9/49 

Slektea en kwate verbanl Opera· 
olea vermy en ceaondheld heratel. 
Wa.arom dan sal u Ianger ly! Skryf, 
meld beaonderhede, raadpleeg Die 
~revrou, Bua 7G59, Johanneaburg. 

(Nr. 2) 1/9/49 

MEUBEUI 

MEUBELS.- Beter meubela teen 
b11llker pryoe Babawaent11ea, atoot-
karretjlea, drlewlele, llnoteuma, tapyte, 
eno., ook altyd tn voorraacl. Geen 
Katatocuo. Meld waariD u betancatel. 
-VISSEB·MEUBELS, La.ngatraat 1711, 
Kaapatad. li/U/11 

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

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 Eenheidstaat. 

e Verwerp verteenwoordiging deur handlangers van politieke 
partye en veg vir regering deur vrye volksverteenwoordlgers 
en deskundige beroepsverteenwoordigers. 

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

e Verwerp die politieke, maatskaplike en ekonomiese integrasie 
van die nie-blanke en veg vir territoriale apartheid. 

\ 

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

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

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

Bier by ingesluit vind u die bedrag van .. ................. .. 

....... ................. vir die eerate ............ ........ maande. 

N .AAM ......... . ..... .. . ...................... ..... . .. . .............. . 
(Naam en Adres in Blokletters) 

POB.ADREB ..... . . . .................. . .. ..... .......... . ....... . ... . 

. . . . . . . . . . . ~ ............................................ . 

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

Bandtekening. 

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

Voea auebllet Kommlaale by plattelandse tjeka. 

Ander Se Menings 

SAL EMPIRE SKADE 
AANDOEN WAARSKU BLAD 

Die Britse poging om sy Empire te verstewig deur die 
toepassing van die so hoogs beproefde resep van ,groter 
vryheid ten einde beslag te le op die gees," kan dalk nog 
misloop. Onder blankes in Afrika het die selfbestuur aan 
die Goudkus 'n gevoel van bedreiging laat posva.t en Die 
Burger waarsku in 'n hoofartikel die Britse regering dat 
hierdie beleid nie bevorderlik vir die Empire is nie. 

,Die gedagte is natuurlik ook 
dat die Statebond deur die toe
voeging van 'n reeks nuwe lede 
aan invloed, prestige en ook 
mag sal win," verklaar die blad 
en vervolg: 

,Maar die nuwe beleid en 
vera! die onbetaamlike haas 
waarmee dit uitgevoer word, 
gaan die Statebond nie versterk 
nie, maar verswak. Die magte 
wat losgelaat word is nie mid· 
delpuntsoekend nie, maar mid· 
delpuntvliedend . . 

..In albei (Rhodesiese gebiede) 
word die naturelle deur die ge
beure in die G<>udkus en reg
streeks vanuit Brittanje aange
moedig om swart baasskap te 
eis. Moontlik sal minstens een 
van die RhodesH!s nog veilig
heid teen nie-blanke oorheersing 
buite die Statebond wil sock. 
In die geval van die Unie is 
dit in elk geval onteenseglik 
.vaar dat die beleid om swart 
·,olonies oorhaastig in selfbestu
rende gebied~ en vohvnnrdige 
lede van die Statebond om te 
skep, beloof om die republikein
se beweging van magtige steun 
ook onder ons E ngelsspreken
de mede-burgers te verseker en 
nasionale eenheid oor 'n nog 
skerp bestrede ideaal te skep. 
Dit is goed dat die Britse Sosia
liste moet weet wat bulle besig 
is om te bewerk." 

V.P. Het Hom 
Ondiens Bewys 
Ten aansien van die 

Eerste Minister se on
langse verklaring oor die 
Protektorate . k w e s s i e 
skryf mnr. Willem van 
Heerden soos volg in 
Dagbreek : 

,.Die Verenigde Party vererg 
hom gewoonlik bloedig as by 
beskuldig word dat by nie Suid· 
Afrikaanse sentiment en pa
triotisme verteenwoordig nie. 
Die Verenigde Party sal hom
self waarskynlik 'n ontsettende 
diens bewys as by die afgelope 
week se kommentaar bietjie 
ontleed en nagaan hoeveel aan
leiding en opening hy self gee 
vir daardie beskuldiging. 

wil oordra nie, dat die naturelle 
van die gebiede gelyk het om 
nie te wil inkom nie, inderdaad, 
dat alma! gelyk het behalwe die 
Un!e, soos verteenwoordig deur 
die Regering van die dag. 

,.Na buite bet hulle die heer
sende vooroordeel in Engeland 
die skyn van regverdiging ge
gee, en binnelands het bulle die 
Nasionaliste die skoonste ge
leentheid in die hand gespeel 
om die verwyt te herhaal dat 
die Engelse pers in Suid-Afriko. 
eintlik geen Suid-Afrikaanse 
pers is nie, maar nog 'n Engel
se provinsiale pers, en dat hulle 
outomaties teen die Unie kant 
kies as dit 'n kwessie is van 
'n argument tussen die Unie 
en Engeland." 

Blitsverkiesing 
Nog Vanjaar 

Verwag 
N a aanleiding van d ie 

Protektorate · vraagstuk 
skryf ,Adv. P irow se 
Nuusbrief" dat die saak 
'n implikasie vir ons par
typolitiek het. Die nuns
br ief lui : 

.,Die Regering bet omtrent nog 
twce jaar om vir die volgende 
verkiesing voor te berei en ge
durende daardie tydperk sal 
vera! die stygende lewenskoste 
sy voorbereidings behoorlik in 
die wiele ry. Apartheid as ver
kiesingskreet is grotendeels 
uitgedien, te meer waar die 
Kerk en S.A.B.R.A. van die Re
gering se standpunt verskil. 

.,As die Nasionale Party dus 
binnekort, d.w.s. nog in h ierdie 
jaar, 'n slagspreuk kan vind wat 
die Afrikaners sal inspireer en 
die Opposisie sal verdeel, kan 
aangeneem word dat by met al
bei hande daarna sal gryp. Die 
Protektorate-vraagstuk bied sc 
'n geleentheid. Dit is heg genoeg 
aan Apartheid en soewereine 
onafhanklikheid verbonde om 
die Afrikaner-sentiment tot 'n 
hoogtepunt op te sweep. Die 
Afrikaner-werksman wat gevra 
word om die onmiddellike oor
drag van die Protektorate te 
eis, sal die koste van lewe tyde
rk vergeet, t.e meer omdat by 
volledig op beloftes in hierdie 
verband trakteer sal word. Die 
Duitssprekende kiesers van 
Suid-Wcs sal dit as 'n kans he· 
skou om die posisie van bulle 
eie land - weg van die V.V.O. 
- weereens te beklemtoon. Baic 

Operosie Kon 
Ontplof · Het 

'n onontplofde mortierbom 
van nege by drie duim is deur 
'n snydokter verwyder uit die 
dy van 'n soldaat, Paries, wat 
in die stryd teen dio kommunis
te in Frans-Agter-Indie ge
wond is. 

Net die stert van die born 
het uitgesteek, en die dokter i::; 
meegedeel dat die born van sy 
punt af verwyder moet word of 
so nie sal dit ontplof. Die dok· 
ter bet aile pasiente uit die hos
pitaal laat verwyder en toe vry
willigers gevra om hom by te 
staan. 'n Verpleegster is ten 
slotte deur middel van die lot 
aangewys en die born is sonder 
voorval verwyder en in 'n bos 
ontplof. 

(Vervolg van vorige kolom) 

wees om die Smuts-houding in 
te neem, maar hy sal hom moei
lik met dr. Malan se optrede 
kan · vereenselwig. Onder al 
hierdie omstandighede - wat 
uitdruklik deur dr. Malan ge
skep is en nie sommer maar ge
beur het nie - is 'n blitsver· 
kiesing aan die einde van 1951 
nie onwaarskynlik nie. Teen 
die tyd sal die Kleurlinge van 
die lys wees en daar sal mis
kien selfs 'n spesiale dellmlta
sie in die Kaapland deur die· 
selfde wetgewing geskep wees. 
Daarmee is aan die Naslonale 
Party - wat teen die tyd die 
Afrikaner Party ingesluk bet -
die geleentheid gebied om vir 'n 
verdere vyf jaar met 'n groter 
meerderheid as tans aan die be· 
wind te kom." 

I~.Soos Ons Lesers1-
Dit Sien 

WIE DIE EER 
TOEKOM 

1\lnr. Jurgens Bezuidenhout, 
Ohrigstad, skryf: 

Ek lees in u laaste uitgawe 
dat president Truman geld en 
nog meer soldate vra ten einde 
die oorwinning oor ons vyande te 
behaal. Ek is 'n oud-soldaat 
wat in 1899 na Transvaal uit 
Oudtshoorn getrek het en onder 
komdt. D. J. Schoeman geveg 
het tot op 31 Mel 1902. My 
bloed bet ook vir vryheid en 
reg gevloei, en ek sien dus die 
saak heel goed In met mnr. 
Truman se l!gbewoe oorlog in 
Korea. Van die begin af was 
:lit 'n mislukklng daar met 
hulle magte en ons magte, ja 
so erg dat die president 'n be· 
roep op sy volk moes doen om 
dit 'n saak van gebed te maak. 
Die vraag is gaan ons die vyand 
keer? Sekerlik as ons tot die 
ou paaie terugkeer. Lees wat se 
Psalm 141 en Openbaringe 22. 

,.Dr. Malan het op die staats· 
banket nie as politieke voorman 
opgetree nie, maar as Eerste 
Minister van die Unie. Hy !let 
geen party-beleid verkondig nie, 
maar namens die Unie 'n aan
spraak ten opsigte van die Pro· 
tektorate gestel en gemotiveer. 

,Die Verenigde Party onder
skryf hierdie aanspraak, nic 
bale aktief miskien nie, maal' 
in beginsel wei. 

Engelssprekendes, en dit sluit As hulle nie die Russe ook 
byna elke blanke inwoncr van gou kafloop nie is dit klaarpraat 
die betrokke gebiede wat nic met ons. Maar dan moet ons 
amptenaar is nie, sal saamstem God die eer gee in ons oorwin
met dr. Malan dat die tyd v1r nings en nie mense nie. 
die oordrag nou oorryp is . 

,Die Opposisie aan die ander 
,Wat maak 'n mens nou daar- kant, sal verdeeld wees. Gene· 

van dat geen enkele Opposisie- raal Smuts sou ,dr. Malan se 
koerant die geleentheid gebruik onoordeelkundige optrede teen 
het om ook die vraag vanuit die Dowingstraat' betreur het en 
gemeenskaplike Suid-Afrikaanse baie van die Sappe sal vandag 
standpunt te benader nie? Die nog so voel. Adv. Strauss sal 
netto-effek van bulle kommen· miskien te vee! van 'n realis 
taar was dat Engeland gelyk 
het om nie die Protektorate te (Vervolg in volgende kolom) 

VERVOERDIENS 
Vir algemmle kartMtMrk 8ft 
ook v~er oofl metUe trH Ml 
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punt ten aansien van deelname 
aan 'n oorlog wat buitekant die 
grense van ons vaderland gevoer 
moet word. 

In hierdie verband wil ek na
mens die O.B. ook die eerste 
minister, dr. D. F. Malan, ge
lukwens met die toespraak oor 
die oorhandlging van die pro
tektorate wat hy op 'n onlang
se staatsbanket gehou het. In 
alle beskeidenheid wil ek die 
eerste minister aanmoedlg om 
die daad te voeg by die woord 
wat hy reeds gespreek het. 

TEENSTRYDIGHEDE 

Om aan te toon hoe onmoont
lik dit is vir vaderlandliewende 
republikeine om onvoorwaarde
lik deel te neem aan 'n buite
landse oorlog wil ek 'n paar 
feite aanhaal wat nasionale 
Afrikaners orals in ons land 
hinder. 

Daar veg 'n Suid-Afrikaanse 
eskader in Korea. En laat ek 
se dat ek as oud-soldaat van 
die republieke hierdie seuns se 
bedrywighede in die vcrre en 
vreemde Asii:i met belangstelling 
volg en dat ek saam met dui
sende ander Afrikaners trots is 
op hul prestasies en op die naam 
wat bulle daar verwerf het. 
Dit iJt die een kant van 
die saak wat die manne 
wat hul bevele uitvoer, 
raak. Die ander kant van 
di.e saak. wat die regering wat 
die bevele gee raak. is dat daar 
80 miljoen Japanese in die Oos
te is wat ongetwyfeld bereid is 
om te veg ten elnde te verhoed 
dat Rusland die hele Asie tot 
sy kommunistiese Empire toe
voeg. Op die eiland van For
mosa is daar 'n leer van byna 
'n miljoen Sjinese nasionaliste 
wat reeds aangebied bet om 
teen die kommuniste te veg. 
Tog word die Anti-kommuni.s
tlese Asiate nle as oondgenote 
aanvaar en bewapen nie. Maar 
Suld-Afrika moet die bloed van 
sy uitmuntendste en onmisbaar
ste soldate offer en daarbene
wens is reeds meer as 'n mil
Joen pond spandeer om in Asle 
te veg teen · die kommuniste. 
1\ly vraag is waarom moetl anti
kommunistlese Afrikaners, wie 
se eerste plig en verantwoorde
likheid teenoor hul eie vader
land en desnoods hul eie vaste
land is, in Korea moet gaan 
veg as ons sterker en toonaan
gewende bondgenote weier om 
anti-kommunistiese Aslate toe 
te laat om in en vir hul eie 
vasteland te veg teen die kom
muniste '? Dieselfde geld vir 
Europa. Kan ons bondgenote 
van die republikeinse Afrikaner 
verwag - en durf die regering 
dit eis - dat by selfs in Europa 
moet gaan veg indien daar teen 
Duitsers en Spanjaarde wat 
Europeane is op sodanige wyse 
gediskrimineer word dat bulle 
u'tgesluit word van die stryd 
teen die kommunisme op hul 
eie vasteland 'l 

Moet ons nie vir Engeland en 
Amerika duidelik se wat ons 
stand punt en voorwaarde is nie? 
Is dit gedoen '? 

Dit is ongerymdhede hierdie 
wat die republikeinse Afrika
ner - nie net in die Ossewa
brandwag nie - hinder. 

KOl\:IENDE EENHEID 

Ten opsigte van binnelandse 
aangeleenthede is daar twee 
sake wat ons gdagtes op hierdie 
'Vryheidsdag moet besig hou. 

Die eerste is die vooruitsig 
wat bestaan dat eindelik die 
vyandskap tussen nasionale 
Afrikaners teen die end van 
hierdie jaar formeel uitgeskakel 
mag word. Ek sinspeel op die 
verwagte eenwording van die 
H.N.P. en d'e A.P. wat sal uit
loop op die stigting van 'n nuwe 
party waarby lede van die O.B. 
as oud-lede van die A.P. ook 

{vervolg van bladsy .t kolom 4) 

sal mag aansluit. Indien dit sal dit nie gedoog nie en die 
gebeur - en ek hoop van ganser O.B. sal dit nie gedoog nie. 

Nie onderbandellnge en verkiesings nie, maar slegs die 
daad van 'n verenigde volk bet die republiek in die verlede 
gebring, bet mev. dr. J. S. du Toit gese toe sy Saterdaga.and 
gepra.at bet by geleentheid van die Vryheidsdagvierings te 
Bellville. 

harte dat die partyleiers dit sal 
bewerkstellig - sal die posisie 
wat voor die skeuring in 1941 
geheers bet, herstel word. Dan 
sal daar weer een nasionale poli
tieke party wees naas die volks
beweging en die twee organisa
sles sal nie mekaar vyandigge
sind kan wees nie. Wanneer 
hierdie situasie ontstaan sal die 
O.B. dit verwelkom en benut 
deur die vriendelikgeworde na
sionale party by verkiesings te 
ondersteun net soos hy in die 
jare voor die skeuring van l!J41 
ook gedoen het. Voorts, sal die 
O.B. gebruik maak van die sta
king van vyandelikhede om met 
hernude kragte die middelpunt 
van krag in die Afrikanervollt 
te organiseer wat die republi·· 
keinse koers van ons volk meet 
dra, verteenwoordig en voorl'g, 
tot steun van die volk se party-
front. 

ORGANISEER 

Daarom vra ek aan die offi
,;iere van die O.B. oral in Suid
Afrika om met nuwe moed on 
nuwe verwagtinge die organisa
;ie van ons beweglng op te knap. 
Ek doen hierdie beroep met des 
te meer vrymoedigheid omdat 
ek jarelank die beweging as or
ganlsasie-leier gedien het en 
omdat .ek weet dat die staatma
kers op wie ek in die verlede 
gesteun het nog almal op hul 
poste is. Op die organisasie 
rus vandag hoofsaaklik twee 
pligte - een na binne en een 
na buite. Na buite moet die 
kommando's die wegwysers wees 
wat die volk op die republikein
'e koers moet bou en die volks
front moet opbou. N a binne 
moet die kommando's help om 
elke republikeinse huisgesin by 
d'e organisasie in te skak1ll en 
om intekenare te werf vir Die 
o.B., orgaan van die volksbe
weging, wat op so 'n. uitmunten
de wyse daarin slaag om .te
publikeinse standpunte te stel. 

REPUBLIKANISME 

Dit spyt my dat die ande:
binnelandse aangeleenthede wat 
:!k bier moet noem van sodanige 
'lard is dat ek dit nie kan ver
welkom soos wat ek die nader
kolll$ van Afrikaners kan ver
welkom nie. Die aangeleentheid 
waarna ek verwys is 'n sigbare 
neiging tot die aftakeling en at
watering van, of selfs onvers:dl
ligheid ten opsigte van daardie 
Afrikaner-nasionalisme in nasio
naalgesinde kringe wat in 1938 
~n die jare daarna skitterende 
hoogtepunte in ons land bcreik 
het. 

Ek wil die Afrikanervolk van 
blerdie geslag waarsku dat ons 
geen reg bet om 'n ,iota of 'n 
tittel prys te gee van tlnardie 
nasionale en republikeinse erfe
nis wat vorige geslagte vir ons 
.nagelaat bet nie. Ek voel my 
verplig om met die kragte wat 
ek nog tot my beskikking bet 
hierdie waarskuwing uit te 
spreek. 1\liskien mag dit my 
veroorloof word om te se dat ek 
'n skakel is tussen die stryd 
van vorige geslagte - waaraan 
ek as jong man meegedoen bet 
- en die stryd van die huitli~e 
geslag waaraan ek in die a.and 
van my lewe nog steeds mce
doen. En ek se vir u dat nie
mand bet die reg om onder die 
vaandel van nasionallsme te sell 
en terselfdertyd die Afrikaner 
se ideaal van 'n vrye republiek 
af te takel en te verwater na. 'n 
valse idea.al vir 'n Empire-re
publiek nie. Ek se vir u dat 
niemand bet die reg om onder 
die vaandel van nasionalisme te 
sell en terselfdertyd 'n konsilia
sie-beleid of laat-maar-loop-be
leid te volg teenoor die Empire
cees nie. Die Afrikanervolk van 
h'erdle geslag durf nie sodanige 
verswakklng gedoog nle. Ek 

Inteendeel, die O.B. sal voort
gaan om daardie ideale te hut
dig en te verkondig wat vir ons 
volk in die verlede 'n krag en 
'n besieling was - dieselfde 
!deale wat in die a·fgelope don
ker oorlogsjare vir ons volk die 
Jig op sy pad was. Die O.B. 
is die draer van onverval:;de 
nasionalisme en republikani;;me. 
Dit is sy task om die I>ad oop 
te kap na die republiek. Ver
valsing of afwatering van na
sionale aspirasies en republika
nisme i.s 'n uitdaging oan dif: 
O.B. Ek neem daardie uitda
ging aan. Daarom staan ek vun
aand bier voor u. En elt doen 
'n beroep op elke lid van dte 
O.B. - tewens op elke republi
keinse Afrikaner - om dieself
de te doen. 

(Vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

neer omstandighede republiek
wording 'n saak van praktiese 
politick mask, dan is dit die 
plig van die O.B. om onomwonde 
te verklaar dat die tyd nou ryp 
is vir republiekwording. 

Omdat dit so is, is die O.B. 
baie bly dat daar tog enkele 
stemme in die regering opgaan 
wat roep na die republiek. Aan 
bulle wil spr. se dat die O.B. 
altyd te vinde sal wees vir 
steun as dit gaan oor die ;rer
kryging van die republiek. 

f., DIE O.B." word gedrllk deur Pro 
Ecc:le.el& Drukkery, Stellenboech, v1r 

41& etenaar• en ultgewera: VOORSLAO 
(Edmo.) Beperk, Groote Kerqebou 
703, Poebua Ull, XerkJ)JeiD, Jt&&p

R&d. 

Mev. Du Toit het verwys na 
die verowering van Transvaal 
deur 'n bandjievol Engelse as 
gevolg van die tweedrag wat 
daar onder die Boere bestaan 
het. 'n Burgers was aan die 
bewind en die volk was ver
deeld oor sy beleid. Paul Kru
ger het bedank as kommandant
generaal en sonder stamp of 
stoot is die republikeinse vry
heid verloor. Daarop het 'n 
lang tydperk van onderhande
Jings gevolg. 

Kruger, die man van a:{sie, 
het eers na Londen gegaan, 
maar aan hom i$ gese dat hy 
nie die volk verteenwoordig 
n'e. Hy het teruggekeer en 'n 
verkiesing is gehou wat hom 
oorweldigende steun vet·Jeen 
het. 'Weer het hy na Londen 
gcgaan, maar hierdie keer i:; 
aan hom gese daar is nog die 
naturelle; Brittanje moet ook 
<'lie naturelle se belange in ag 
neem. Die hoop is toe gevestig 
op 'n verkiesing wat hangende 
was in Brittanje. Gladstone, 
die liberale leier, bet hom sterk 
uitgelaat teen die anneksa.sie 
van Transvaal en het onder
neem om die geskonde vryheid 
te herstel wanneer hy aan be
wind kom. Maar hierdie hoop 
is ook beskaam, want hoewel 
Gladstone die verkiesing gewen 
het, het hy die republiek nie her
stel nie. Sy verskoning was dat 
sake reeds te ver gevorder bet. 

OORWINNING 

Eers toe het Kruger besef dat 
met onderhandelings en ver
kic.sings die vryheid nie weer 
verkry sal word nie. Hy bet 
die volk toe opgeroep tot die 

daad - die daad van 'n verenig
de vollt wat gelei bet tot die 
oorwinning op Amajuba as ge
volg waarvan die vryheid her
win is wat deur tweedrag ver
loor is. 

In verband daarmee het spr. 
gewys op dfe rol van die vrou. 

Mevr. Joubert bet vertel hoe
dat sy die Engelse op die berg 
gesien en nan haar man, genl. 
Piet Joubert, gese het dat by 
die Rooibaadjies weer daar moet 
afhaal. So moet die vrou ook 
vandag nog waak oor die vry
heid en die man besiel tot die 
daad. 

Britte Bedreig 
Statebond Se Dr.Malan 

Mev. Du Toit het met waar
dering gespreek van die jongste 
uitlatings van dr. Malan ten 
opsigte van die Protektorate 
en die Goudkus en gese dat die 
regering nie Ianger moet talm 
om oor te gaan tot die daad nie. 

Die Ossewabrandwag het die 
berg Amajuba vir die volk in 
bewaring geneem. Hy bet dit 
gekoop en besit vandag die kaart 
en transport van hicrdie nasio
nale monument. Maar die dag 
wanneer ons volk weer een is 
en die republiek kom tot stand, 
sal dit ongetwyfeld vir die Osse
wabrandwag 'n voorrcg wees om 
hierdie volksmonument aan die 
volk as sodanig te oorhandig. 

Groot ontevredenheid in Britse kringe is verlede Sater
dag veroorsaak deur kritiel< wat dr. D. F. Malan in 'n pers
onderboud gelug bet in verband met die koloniale beleid van 
Brittanje om selfbestuur aan sy swart kolonies te gee met 
die belofte van opname in die Statebond. Dr. &lalan bet 
gewys op die gevaar wat hlerdie beleid inbou vir die blanke 
in Afrika en vir die eenheid van die Sta.tebond. 

Hy het gese dat mens sou---------------------------
verwag dat by die toelating van 
nuwe lede almal ook gelyke 
seggenskap sou he omdat dit 
die hele wese en karakter van 
die groep lande raak. Maar 
Brittanje bet IndHi, Pakistan en 
Ceylon op eie houtjie toegelaat 
en hy is nou voornemens om op 
dieslfde wyse die proses onbe
perk voort te sit. 

Dr. Malan bet met verwys'ing 
na statebondseenheid gese dat 
hierdie eenheid voorheen ver
seker was deur .,gemcenskap
like belange en 'n genoegsame 
eensoortigheid van kulturele en 

BRILLE 
Brtnc a oopn. H voonkrU vir brUle na ona. 

GOEIE WEBK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN • 
BeloM OM of akryf om BMonllerbede. 

politieke uitkyk." Maar nou as ~-., __ .............. ....,.. ..................... ._.._.._.._..,.... .... ..,..._..._..,.....,...........,._.._.._..,.....,....._..,.....,...._< 
gevolg van die nuwe gebeurte-
nisse ontstaan die vraag watter 
groter saamhorigheid of gc-
meenskaplike belange bestaan 
daar tussen Suid-Afrika en In-
die as wat daar bestaan tussen 
Suid-Afrika en Nederland of 
Belgie of Frankryk of Du~
land. 

Die nuwe Britse beleid bete
ken niks meer nie as die on
dermyning van die fondamente 
van die Statebond en S(f gelei
delike likwidasie. ,Ons wat 
waarde heg aan die voortbe
staan van die Statebond mag 
dit innig jammer v'ind, maar die 
skuld is gelukkig nie ons s'n 
nie.'' 

Die Cape Times verwyt dr. 
Malan dat hy kritiek in die open-
baar lug wat langs die gewone 
kanale privaat onder aandag 
van die Britse regering gebring 
moes word, ·soos dit die gebruik 
ln die Statebond Is. 

, 

ADDERLEYSTRAAT 134 

Kan met 

aanspraak 

trots 

maak 

klicnte dat sy 

onder die hes 

geklede klasse tel. 

KAAPSTAD 

Jrg. 10 

KA 

Die 
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van die jaa 
lykstaande 
ons) ontbind 
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'n beweging 
die gang vir 
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week met 
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kabinetskrisis 
Die nuwe re 
gesoek word, 
wees waarme 
1944 geseen \ 

Die partypol 

die land re~e 
gelei dat d 
vyf maande 
probeer om t 
land in sulke I 
huidige wereld 
kan bled, is 
partypoliticl 
antwoord. 


