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In die wetsontwerp wat beoog om pensioene aan mini
sters en parlementslede te laat toekom, word spesiale voor
siening gemaal' vir Sy Majesteit se Opposisieleier. Hy kan 
soveel as £1,200 per ,jaar ontvang as by die dag sy setel 
verloor - net soveel as 'n minister. Dit is die tweede keer 
in ons parlementere geskiedenis dat die opposisieleierskap 
wetlike erkenning ontvang. Die vorige geleentheid was in 
1946 toe genl. Smuts as eerste minister voorgestel het dat 
die Ieier van die opposisie (dr. Malan') 'n salaris van £2,000 
per jaar moet ontvang in 11laas van die £1,000 vir gewone 
lede. • 

As die wetsontwerp aange- jaar ontvang tot 'n maksimum 
ueem word - en dit sal waar- van £1200 per jaar. Hulle dra 
skynlik eenparig deur <lie par- £4 per maand by. 
Iement goedgekeur word - sal 
'n eerste minister .£1500 per jaar Gewone parlementslede met 
aan pensioen ontvang vanaf die 20 jaar diens of Ianger sal £500 
oomblik dat by uit die groen per jaar ontvang en die wat 
kussings gelig is. Hy dra. daar- meer as 10 jaar diens het £250 
toe niks by uie. plus £25 vir elke diensjaar. 

Ander ministers en die Ieier Daartoe dra hulle £4 per maand 
van die opposisie sal 'n pensioen [ by. Die pensioen is betaalbaar 
van £100 per jaar vir elke diens- vanaf hul 55ste jaar. 

Die Burger se politie
ke beriggewer meen om 
in die War Veterans' 
Committee, die organisa
sie wat tans 'n sLryd teen 
die regering aangebind 
het oor hehoud van die 
grondwet, 'n teenhanger 
van die Ossewahrandwag 
te sicn wat langs die poli
tieke party 'n stryd voer 
vir 'n ideaal omdat daar 
nie voldoende vertroue 
in die politieke party he
staan nie. 

Die herig lui dat die 
Committee, met afde
lings oor die hele land, 
wat die fakkeloptogte en 
d i e ,staall<onunando" 
teen die Kleurlingwetge
wing organiseer, ook nou 
'n permanente heweging 
wil word en eerlang 'n 
kongres gaan hou. 

Sommige politieke waarne
mers, aldus Die Burger, voor
sien 'n ontwikkeling in die anti
nasionale OJ>pos.isie wat 'in som: 
mige opsigte ooreenkom met 
tUe in die nasionale oppos'isie 
tydens <lie oorlogsjare, toe die 
Ossewabrandwag langs die na-

Herinneringe uit die Vryheidstryd (9) 

sionaalgesin<le party ontwikkel O $ d T O B 
het. p try een . . 

Die blad verklaar: ,Hoewel: 
hy self waarskynlik nie begryp 
nie, is die geesdrif vir die \Var 
Veterans' Committee aan baie 
eenderse grondoorsake toe te 
skrywe as die magsuitbreiding 
van die O.B. in die vroee oor
logsjare. Dit is \Vesenlik 'n 
reaksie teen die politieke party 
wat tot dusver die stryd gevoer 
het. Die opposisie-gesinde pu
bliek kan geen vordcring in 
die partystryd teen die regering 
gewaar nie, en is besig om ge
loof in die Verenigde Party as 
strydorgan'isasie, in sy metodes, 
sy beleid en s~ leiers te ver
loor ••• 

TREK SY TIENDUISENDE 

,Dieselfde soort frustrasie wat 
die O.B. 'n reuse-beweging ge
maak bet, is nou aan die op
posisiekant aan die werk." 
Die War Veterans' Committee 
het <lit reg gekry om met kleur
volle middels soos fakkels en 
opmarse en kommando's sy 
tienduisende te trek, waar die 
Veren'igde Party net sy <luis.en
de kon monster. 

,Groeplcaptein ,Sailor' 1\lalan 
en selfs mnr. Dolt de Ia Rey 
het binue 'n paar weke vir die 
opposisie-publiek belangril{er 
figure geword as wat adv. J. 
G. N. Strauss en die ander Ver
enigde Party-leiers ooit was. 
Hulle het dit reggekry om die 
verwagting te prikkel dat iets 

nou bereik gaan word, dat huJle 
dade gaan !ewer en nie net 
woorde nie." 

KO~DIER 

Dan verklaar die blad dat 
daar reeds kommer ontstaan 
het by die Verenigde Party. 
,Hulle het huJle met die orga
nisasie geassosieer en moet dus 
sy dade teen kritiek verdedig, 
maar die v~ vir die politic! 
is watter beheer bulle oor die 
W.V.A.C. heil. 

,Die taktiek van die politici 
sal waarskynlik wees <en hier 
is eie ondervinding klaarblyk
lik aan die woord.-RED.) nie 
om met die W.V.A.C. skoor te 
soek nie, maar om hom deur 
middel van raadgewing en so 
'n noue skakeling as moontlik 
op die pad van die Verenigde 
Party te hou as sy buite-par
lementere aksie-froni. Maar 
die W.V.A.C.-leiers sal stellig 
nie maklik hanteerbaar wees 
nie. Hulle het nou 'n aansien 
van hul eie. Die politieke 
leiers is nie oud-gediendes nie, 
het al die nadele van herhaalde 
politieke neerlae. Daarteenoor 
het die W.V.A.C. binne 'n paar 
weke 'n groot reputasie vir suk
ses opgebou. Die leiers het 
magtige skares voor huJle ge
sien. HuJle voel sterk en vol 
veglus. Hulle skyn Ius te h~ 
em die politici te wys ,hoe dit 
gedoen moet word.' 

POLITICI SAL VEG 

SWARTSTE BLADSY VAN 
,Daar is dus stellig Verenig

de Party-leiers wat die ont
wikkeling en groei van die 
nuwe mededinger met 'n mate 
van kommer sal dophou. Bulle 
w'il nie 'n soort O.B. naas bulle 
op die politieke terrein he nie. 
As bulle die W.V.A.C. kan ge
bruik, sal bulle dit doen, maar 
hulle sal veg teen 'n alternatie
we opposisie-leierskap en alter
natiewe metodes en program
me - agter die skerms so lank 
dit kan, maar openlik a<1 dit 
nie anders kan rue. 

ONS GESKIEDENIS. 
Toe die Smutsparty met sy oorlogsbeleid die bewind deur die Koning sever

teenwoordiger toegeken is-feitlik, indieu nie heeltemal nie, onkonstitusio
neel, sonder 'n verkiesing waarop genl. Hertzog staat gemaak het, was dit mak
~ik te voorsien wat nou met die oorlogsteenstanders sou geheur. Ek het myna 
a'fkondiging van die eerste oorlogsmaatreCls gebaas om namens die Ossewa
braudwag die nodige gedragslyn bepaal te kry wat nasionaalgesinde burgers 
sou volg: (I) as Smuts die geweers wil afvat en (2) hy tot opkommande
ring van weerbare manne sou oorgaan. Te dien einde het ek die Kaaplandse 
Ieier van die Nas. Party en sy hestuur in hul kantoor ontmoet. Gesamentlik 
is die twee sake ernstig oorweeg en besluit op 'n verstandhouding, nl. dat die 
O.B. hier die Ieiding aan die ,erkende Opposisie" sou laat, ook weens die 
feit dat die O.B. op daardif" oomblik nog nie so goed georganiseerd was nie. 
Ek was onder die indruk dat die mense Ieiding sou kry om nie hul geweers 
in te haudig nie. 

Toe die geweers egter kort 
daarna opgeroep word, was dr. 
Malan, om vir hom beter beken
de redes, nie te beweeg om weie
ring aan te beveel nie, ondanks 
'n groot en mees invloedryke de
putasie opwagting by hom ge
maak het. Die tydsbepaling bet 
intussen verstryk eu Smuts met 
sy vyande van S.A. bet al die 
wapens in hul besit gekry! Die 
volk was weerloos. 

Na hierdle teleurstelling het 
ek onmiddellik deeglike kom
mando-organisasie gelas en ab
solute weiering ingeval van 
kommandering, en Transvaal en 
Vrystaat versoek om desgelyks 
te handel. Ek het die partylei
ding hiervan verwittig. Ons sou 
nie toelaat tensy ous met wapen
geweld ouderdruk word dat eeu 
eukel gekommandeerde burger 
Smuts se leer aanvul nie! Ons 
was op georganiseer<le verset 
nou voorberei. 

BEVEL ONDERSKEP 

Een van die bevelskrifte wat 
noodwendlg deur die pos moes 
gaan, is onderskep en met 
kwaaie dreigemente teen die 
O.B. deur die destydse minister 
van justisie, Lawrence, in die 

pers gepubliseer. Hierdie publi
siteit het ons vir verset so sterk 
gema.ak dat die regering verplig 
was om gerustcllend bekend te 
maak dat hy nie sou komman
deer nie. Hierdie oorwinning 
<leur die O.B. behaal, het die 
volk verheug en moedig gl'manl<. 
Die O.B. het sy ledetal verdrie
dubbel! 

KRISISKOl\OTEE 

Hoe hoopvol Afrikaners, ook 
elders buite die O.B., op 'n tyd
stip was dat die Smutsbewind 
tog ineen sou stort en Engeland 
die nederlaag gaan ly, blyk uit 
die totstandkoming van die Kri
siskomitee onder Ieiding van dr. 
Malan wat in Pretoria moes 
gaan woon om ter plase te wees 
as die teuels van die landsbe
stuur oorgeneem moes word. Dat 
die Smutsbewind op daardie tyd
stip maar ook nie seker van sy 
eie voortbestaan was nie, blyk 
uit die speurder- en spioenasie
bedrywigheid wat deur die doen 
en late van hierdie komitee ver
oorsaak was en o.a. 'n mikrofoon 
heimlik in dr. Malan se woon
stel ingesit bet. 

Die komitee het dit wens
Ilk geag om met die dagbe-

stuur van die O.B. daadwerk
like voeling te kry en te be
hou en die eerste samespre
king het in Pretoria plaasge
vind tussen die komitee en 
ons (adv. J. D. Jerling, ds. 
C. R. Kotze en myself), toe 
wee en middele oorweeg is 
vir oorname van die bewind 
en handhawing daarvan wan
neer die geleentheid hom bied. 

EENREIDSGEVOEL 

Groter eenheidsgevoel en 
weersydse vertroue en open
hartljgheid was ondenkbaar. 

Dit was as gevolg van bier
die hartlike samewerking dat 
ek die vrymoedigheid gehad het 
om van 'n sambok te praat 
waarmce ons skeurmakers In 
nasionale geledere sal inpiets. 
Ek bet <lit gedoen op versoek 
van die pal'tyleier en dit het 
seer seker goeie gevolge gehad 
boewel t~delik. 

Dit was nie die enigste bewys 
van die betekenis van die Osse
wabrandwag vir die samesnoe
ring van Afrikanerkragte nie. 
Een van die meer bekende aan
wendings van sy krag vir die 
behoud van eenheid was toe 
ongeveer dertien ledc van die 

Malan-groep beslis geweier het 
om die hereniging van die twee 
nasionale groepe (Hertzog en 
Malan) te verseel die dag 
voor die verdaging van die par
Jement. Hierdie twee spanne 
het pragtig saamgeveg teen 
Smuts se oorlogsbeleid en het 
reeds een of meer gesament
like koukusbyeenkomste gehad. 
Maar toe voorgestel word van 
die kant van Malan om op die 
laaste gesamentlike byeenkoms 
weersydse mosies van vertroue 
en dank in die twee leiers te 
stel, weier 'n aantal van sy on
dersteuners beslis. Hulle wou 
nie hul vertroue in Hertzog 
uitspreek nie. 

KRISIS DREIG 
Die Donderdagaand voor die 

gesamentlike koukus wat Vry
dagmore om 10-uur sou plaas
vind, het hierdie weiering ge
dreig om 'n eersterangse krisis 
te veroorsaak. Dr. Malan het 
reeds besluit om as Kaaplandse 
Ieier te bedank as daardie vol
gelinge van hom 'n teenvoor
stel in die koukus sou maak. 

Ek was in bed met 'n aanval 
van griep toe 'n dringende 
boodskap van adv. Johan Con
radie (nou Speaker), my bereik 
dat ek na die parlementshuis 
moet kom. En hoe ek ookal 
verduidelik dat ek nie kon nie, 
bly hy aandring en se ,jy moet 
terwille van die volk. Jy is 
hier dringend nodig." 

O.B. l\IOET RED 
'n Motor het my kom haal 

en by my aankoms word die 
hele saak en die erns daarvan 
aan my voorgele. ,Wat moet 
of kan ek dan tog doen as dr. 
Malan hulle nie kan oorreed 
nie? vra ek. ,Die Ossewabrand
wag aUeen kan <lie ramp af
weel'. Etlikes onder hierdie 
parlementsle<le 'is offisiere en 
jy kan hulle bevele gee om te 
gehoorsaam," is my geantwoord. 
Paul Sauer was een van die 
weieraars en miskien die hard
nekkigste. Na ek hom verwit-

(Vervolg in volgende ko};) 

,Of die W.V.A.C. enigsins die 
groeikrag van die O.B. sal open
baar, moet nog gesien word. 
Alma! het hul onmiddellike 
stukrag gevind in 'n trek oor 
die land; maar die O.B. het 
ook sy inspirasie geput uit die 
hele Afrikanergeskiedenis. Die 
W.V.A.C. put syne uit die twee 
wereldoorloe. Hy sluit by im
plikasie oud-gediendes uit.'' 
Tot sover Die Burger. 

Aan adv. Strauss en sy poli
tici wat hulle bedreig voel, 
hierdie advies: Vertel aan die 
publiek dat ,Sa'ilor" 1\lalan fa
mille is van dr. Malan en dus 
met hom skakel! Die skakel
resep het uogal aansienlike re
sultate vir die politici a~ewerp 
in bul stryd teen die Os9Cwa
brandwag. 

<Vervolg van vorige kol.) 

tig het dat ek verplig sou wees 
om op te tree as hulle hierdle 
kans tot eenwording veronge
luk, het hy na heelwat teen
kanting toegestem. Desgelyks 
het eh: ook etlike ander voor 
stok gekry en gedreig dat ek 
aan die koukus sou skryf dat 
wie n'ie die mosie die volgende 
oggend steun nie, volksvyand 
denr <lie O.B. verklaar sou 
word! Met die uitsouderlng 
van drie afwesiges bet nlmnl 
die mosie daardie Vryclagog
gend ;gesteun. Die volk daar
buite bet dit toegeju'ig om Hert
zog en 1\-lalan in die Volksraad 
herenigd te sjen. 

BRITSE REPUBLIEK 

Die Smutsbewind het met ver
volging begin. Manne is onver-

<Vervolg op bls. 6 kol. 4.) 
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YSKASBELEID WAS 
'N FOUT se Rug Krap 

Ek sicn dat die propagandis
Dr. Malan h et hom vcrledc week veerccns oor die repu- te van die Hcrcnigdc Nnsionale 

bliek uitgclaat en wei by gelccnthcid van die jeugorganisasie Party in die jongste tyc drul< 
van sy party. Hy het toe die stelling gemnak dat ,ons 'n bcsig i:; om die Vcrenigdc Par-

ty-opposisic nan tc hits en aan 
republiek sal kry met ons cic kragte en eie beleid'' en daar- tc por om vandag dicsclfdc 
aan toegevoeg dat Brittanje on s in die rlgtin~ kan dwin~ met dicns aan die Malan-rcgcring 
sy ongunstige }(ritiek op ons binnela ndse aangelecnthede. tc lewcr as wat die H.N.P.-op-

Laat ons dadelik beklemtoon dat as dr. Malan van 'n posisic tydcns die oorlogsjarc 
ann die Smuts-regcring gclewcr 

republiek praat, by iets anders in gedagte bet as die tradi- het. Dit kom danrop nccr dat 
sionele ideaal van die Afrikaner. Hy dink nie meer aan die die H.N.P.-propagandtstc van
republiek as 'n verbreking van die Britse konneksie nie, maar dag nan die V.P.-opposlsie sc : 
bloot as 'n naamsverandering 1>inne die Britse Statebond, In dl<' oorlogsjarc het ons julie 
soos Indic. Altans, dit is die bcleid wat by verkondig het J rug gekrap; nou is dtt weer 
sedcrt sy terugkoms uit Londen in 1949. !Uaar wanneer dr. julie beurt om ons rug te krap! 
l\la lan die Britte waarsku dat Suid-Afr ika die , ·oorbeeld va n 
die Voortrekkers kan vot~ incllen h u lle voortgaan m et hul 
\ 'ya ndigc lcri tiek, lean by niks anders bedoel as 'n volbloed· 
re}mbliek nie - iets wat b y on~clulddg nie as 'n feit voor
bou, soos in sy eerste stelling n ie, maar wat h y ' ir die Brittc 
voorhou as 'n kwepcrlat waarmee by blyk baar h oop om bulle 
t ot beda ring te bring. 

Ons bet hier dus m et twce din~e te doen - 'n voorspel
ling yan 'n r epubliek, wat op ~rood van dr. !Ua lan ·se jongst c 
beleid, 'n B ri tse republick beteken, en 'n ·waarskuwing aan 
die Engelse <lat ons 'n egte rcpubliek k a n kry indien bulle 
nie opbou met h ul ,·yancli~heid nie. 

Ons wil net oor die twccdc bier vandag handel, want 
dnarin lc opgesluit 'n baic belangrikc waarhcid. 

ONLUST E 

Ons bet die afgelope week in Kaapstad tonele van groot 
opruiing en oproer belewe as gcvolg van die regering se 
kleurwetgewing. 'n Groot decl van, en moontlik aile, ver
antwoordelikheid vir bierdie onluste moet gelaai word op die 
opposisic en sy pcrs wat gecn steen onaangeroer gelaat bet 
om die verlics v~m 'n aantal Kaaplandse setels te probeer 
verhoed nie. Ons wil egter nie mcedoen aan die vrugtelose 
gekef teen die onverantwoordelikbcde van 'n ,amptelike op
posisie" nie omdat ons weet dat a ile opp osisies onver a nt 
woordelik is. On, glo nie daaraan om teen d ie s legte Hu~te 
van 'n s legte boom te r aas nie. Ons ver k ies om die h ele boom 
uit t e haal en deur 'n betere te ,·ern m g. Daar om beywer 
on s on s t een die B ritse p olitiek e stelsel wat vir onverant
woordelike opposisics p lek inruim, en nie soseer teen die 
opposisies self wat die s t elsel voortbring en selfs , ·ereis nie. 

Jo;n wat \incl ons nou ? Die opposisie is besig om van die 
kleurvraagstuk 'n k onstitusionele strycl te maak en in bie r
die s try d h et 'n nuwe organisasie sy verskynin~ gemaak , wat , 
soos Die Burger self \ 'er klaar , 'n teen,·oeter van die Ossewa
brandwag is wat ook 'n konstitus ionele str y<l aan gebincl bet 
- in ons geval nie ' ir b eb oud van die konstitusie uie, maar 
vir die a lgeh elc venangin g daarvan. lUet a n der woor de, 
wa ar dr. 1\la lan gemeen het om 'n gr ondwetlike stryd te ver
my deur die r epubliek in die yskas te stop, en h om te bepaal 
b y suiwer r asse-aangeleent hecle ten opsigte waanan h~· ge
hooJl bet 'n deel van die Engelse hom sou steun, daar dwing 
die onverantwoordelil<e opposisie van Sy I\la jest eit die stry d 
va nself n ou in die rigtin g van 'n l<onstitusion ele a k sie. DIE 
STR YD \\'OE D N OU - EX H \' GAAS STI.;EDS FELLER 
WOim - OOR DIE GRONDWJ•;T. 

1\.AR VOOR PJ<;RDE 

Die vraag lwm dus baie pertinent op: llet d r. ;\It\ ta n nie 
die k a r voor die perde gespan toe hy die rctmbli<'li laaste op 
clie a genda geplaas het in plaas ,·an ccrste nie? lly k ry nou 
'n konstitusionele stryd sonder <lat hy 'n rc1mbliek het - 'n 
konstitusionele stryd wat reeds al gepaard gcgaan bet met 
brandende fakkels en klippe na aanleiding van maar 'n 
enkele klein wysiginkie van die grondwct. Sou dit nie beter 
gewees bet as hy die konstitusioncle stryd la.1.t ontketen 
bet oor die hele grondwet nic? Want as hy die republiek 
gebring het wat by in 1941 aanvaar het toe by vcrklaar h.ct : 
,Ons bcsef nou beter as ooit t evore dat dir Britse konneksie 
die bevordering en die prakticsc uitlcwing van ons eic nasie
skap in die pad staan ; dat dit die grondoorsaak is \ '311 wry
wing tussen die r asse en van onopboudelil<e bittcre , ·crdeeld
b eid tu.,sen A frikaners; clat dit die oplossing van on s g root s t e 
en drin~endste naagstukke, 'oos b~·,·oorbel'ld DIE KI.ECR
VRA AGST UK ernstig belemmer," dan sou ons wei diesclfde 
stryd gehad het oor die grondwet as nou, maar as <lie nuwe 
r epublikeinse gr ondwet eers eenmaal daar was en die volk 
die seeninge n n 'n eendra~--.telsel in t ecnstelling m et die 
Britse t weedrag-stelsel ondervind bet, sou die stryd metter 
t yd oorgewaai het. l<~n dan het ons eenheicl geha<l en die 
regte gesindh eicl Yir die oplossing van ,.ons g r oot s t e en 
dring<'ndst e naa~stulckt>, soos byvoorh t>eld dic klcuruaag
stuk." \Vanneer die stryd non eenclag oorwani - indien dit 
ooit gaan oorwani - clan s it on-. maar no~ met 'n B r its<' 
k onnek sie en 'n Uritse ~~rondwet! 

(Vcrvolg in volgende kolom.) 

Per slot van ~ .... kc die Hcr
cnigde Party en die Vcrenigde 
Party is gcvc.~tlgde politi<'kc 
partyc wnt vcrstaan dat die 
partyspel van ,My Bcwin~ en 
Jou Bewind" streng · volg<'ns 
re~ls gespcel moet word. En 
die reels vcreis klaarblyklik dnt 
die twee ou partye altyd moct 
sanmspan teen 'n nuwc dcrde
mannetjic. En nou ciR die pro
pagandistc van die H.N.P. dat 
die V.P. die rcills van die spcl 
moC't nakom - net soos die 
H.N.P. in sy dae van opposlsic
skap gcdocn het. 

H.I\'.P. Eis R<•loning 

In die oorlogsjar~ het daar 
'n nie-partypolitiekc akllic-be
w<>ging in die skoot van die 
Afrikanervollt ontstaan. Dit 
was 'die Osscwabrandwag. Die 
Smuts-regering het met sy han
de in die hare gesit. Hoc moet 
die O.B. vernictig word of van 
sy slaankrag be roof word? 
Enige optrede teen die Osscwa
brandwag, van die l<ant van die 
Smuts-r<'gcring, sou net die uit
werking he om die O.B. sler
kC'r en gevaarlik<>r tc maak. 
Dit is bcwys deur die bcrugtl' 
interneringsbeleid van die oor
logs-rcgcring. 

Dit is onder hicrdie omslan
dlghede dat dr. D. F. Malan, 
Sy Majestcit sc Opposisi<>lcier, 
ingegryp hct As Icier van die 
nasionanlgesinde opposisic kon 
hy doen wat die d<>stydsc rege
ring nic kon doen nie. Hy kon 
oorlog verklaar teen die OssC'
wabrandwag <'n dcur die Afri
kancrvolk tc verdccl die slaan
krag van die O.B. vcrnietig. Dit 
i!! die dien~ wat die H.N.P.
opposisic tyd<'ns die oorlogsjarc 
aan die Smuts-rcgcring gelcwer 
het. 

En vandag cis die H.N.P.-rc
gering bcloning vir gclewcrdc 
dicns! En hy stcl sy cis open
lik, nondcr om te blil< of te 
bloo.'. in ~Y party-koernnte! 

(Vervolg van \'orige kol.) 

BE WYS 

Die feit dat dr. Malan nou 
self waarsku da.t Britse be
moC'iing met ons kleurvrang
stuk ons na 'n repuhliek kan 
dryf, is 'n baie sterk onder
skrywing van ons stelling dat 
by die kar voor die pcrdc ge
span bet toe by die r<'pu bliek 
laaste op die agenda geplaas 
bet. A s on s na a l <lie lawaai 
to~ uitein delik ons toe\'lu~ n a 
'n repub liek moet n eem soos 
die Voor trek kers, waarom <lit 
nifl h eel eerste gedoen Yoor
dat die hele wereld teen ons 
~e<lraai het ween s on s .,on cl er
drukking n n die nie-blankes" 
nie? 

Die wereldmening sou \'CCI 
s impatieke r gest aan bet teen
oor 'n v ryh eidstrycl in Suid· 
Afrilm as tl'cnoor ons kleur
st r~·d, en wnnneer on, die 
nuwe ~ronrlwet g('brin~ bet, 
kon 'n ~root deel Yan die hui
clige t w ispunte vanself uitge
ska k el ~ewccs bet. 

J'.P. Aangelrits tot 
log teen llil• JV ar 
V t•t t•ran s 

Oor-

'n Bcwcging wnt die vorm be
gin aanncem van 'n nic-parly
politicke aksicbeweging is tans 
besig om in die geh•dcrc von 
die Opposisle tc ontstaan. \Vat 
oorspronl<lik 'n komitce was -
\Var Vet<'ro.ns' Action Commit
tee - is besig om tot 'n lands
wyn al<sic-bewcging tc groci. 
Vansclfsprckcnd kan so 'n be
wcglng vir die rcgering ge\'aar
lilt wecs. Maar hoc kan die 
rcgcring die bcwcging vernictig 
of van sy slaankrag beroof? Dr. 
Malan vcrke<'r vandag in die
SC'lfdc dilemma tecnoor die War 
Veterans as waarin vcldm. 
Smuts dcstyds lcenoor die Os
scwabrandwag vcrl<ecr het. 
Enigc stappe wat die rcgcring 
t<•en die V\.'ar Veterans mag 
do<'n sal hierdie opposisic-aksie
bewcging net stcrkcr en gevaar
lil<er mnak. Maar wat diC' rc
gcring n ie knn doen nie, kan 
die Opposisi<' doen. 

Derh!tlwc V<'rlang die H.N.P.
r<'gcring vandng dat die V.P.
opposisie oorlog moct vcrklaar 
teen die War Veterans, n<'t soos 
die H.N.P.-opposlllic destyds 
lC'cn die O.B. oorlog verklaar 
hct. En di<' H.N.P.-propagan
d istc skroom hoc~:··naamd nie 
om die V.P. opcnlik aan te hits 
om dit tc docn nic. Ek sal 
voorbcclde van die aanhitsing 
aanhaal uit die hoof-propagan
da-orgaan van die H.N.P. 

l 'ir O.B.- lcrlc sal d ie aanlla
ling.~ baic infaf•ssallt wcc.8 
omdaf dam·in tlir. H.N.P.-pro· 
pagcw da 1>ir d ie ccrstc k ecr 
crla·n dat die party din strycl 
t een die O.B. aanycknoop llf'/ 
en tlic redes t:lr die stryd 
t'Crstrck 

Die V.P. Word 
Banggema(lk 

Hicr ''olg nou ecrs die stuk
ldcs H.N.P.-propagandn <nile 
aanhnlings is uit Die Burgf'r 
van :a Mel <'n 2 Junic) wat bc
rekcn is om die V.PA·oormanne 
bang tc maak Yir die \'\'ar Ve
terans: 

,Sommigc politickc wa:unc
mcrs voorsien 'n ontwilckeling 
in die anti-Nasionalc opposlsic 
wat in sommigc opsigtc ooreen
kom met die in die Nasionalc 
opposisie tydcns die oorlogsjare. 

,,'russen die Nasionalc Party 
en die Osscwabrandwag het Ycr
sl<illc oor metodc<;, lcicrs en pro
~rnmme ontstaan wat uitgcloop 
het op 'n bittere brocdertwis en 
op<'nlike politicl<e oorlog. Daar 
wall net vir ecn groot bcwcging 
teen die oorlogsregerlng, plelc, 
nie vir lwec nle." 

O.B.- lcde sal OJill'/ dat die 
ll.l\ •. P . tcmt die O.B. norlog 
l'tTklaru· hf't - nmdat daar 
1tlo ulr twrc bc1l'C!fi1t!J·' 1>lek 
wa~ n ic'. ll'aarom •tie!' D ie 
ll.N.P. M' n1ttwoord is 1.:laar
hlykllk rlat daa1· net ce11 be
wbtd is wat ucbui t 1;an 1vo1·d! 
Dif' O.B. s~ dat dartr tri r baic 
l•cwcyings Jilek is 1cat dla:cu 
&,1/ bcsondcrc dietts amt die 
l'Oll>- !;an lc tnrr. Ilicrwt blyk 
du idrl i ~· d ie t•o-.~ldllen clc gc
,,,ndlwrlr l'Clll d i•· H.N.P. Cll 

dir O.B. Die 7>arty sof'l; t~!f 
c ;, , .. ,o,·dccl: die O.B. sork 
nm d in r oll\ te dic n. 

Dif> Pttliti<>l•e l'art\· H' 

Uelwrd l'flll l1tislz; /d,·ing.-; 
Vervolgens waarsku die pro

pagandiste van die H.KP. die 
V.P.-voormnnnc dnt hullc vC'r· 
plig sal wees om op tc tree 
teen die \\'nr Veterans terwillc 
\'1\n diP behoud vnn hulle party 
ns sodnnig, want di <' \Vur Vete
rans, net soos di e Ossewnhrnn£1· 
wag, is dil' simbool van di~ pnr
tyvolgelingc se ,frustrasie" as 
gevolg van die , party en sy 

politici se rekord van misluk
kings." Die H.N.P. se: 

,Hy <die \Var Veterans) open 
kantore en stcl ampsdraers aan. 
Hy same! fondse in wat die Ver
cnigde Party graag self sou wil 
gchnd hct, <'n hy gann kongres 
hou. Tal van oud-gediendcs 
sal 'n al hoc groter gcvcstigdc 
bclang kry by die nuwc organi
sasie. Hullc sal nie twcede 
viool wil spec! teenoor die Ver
cnigdc Party en sy politici met 
hul rekora van mislukking nie. 

,Hocwel hy dit self waarskyn
lik nie bcgryp nie, is die gees
drif vir die \Var Veterans' Com
mittee nan bnie ccnderse grond
oorsake toe te skrywc as die 
magsultbreiding van die O.B. in 
die vroee oorlogsjarc. 

.,Dit is wescnlik 'n reakslc 
teen die polltlekc party wat tot 
dusv<'r die stryd gcvocr hct. Die 
opposisic-gesinde publick kan 
gcen vordering in die party
stryd teen die Regcring gewaar 
nie, en is bcsig om geloof in die 
Vercnigde Party as stryd-orga
nisasic, in sy mctodes, sy be
leid en sy lciers tc vcrloor. 

.,Dicsclfde soort Crustrl\sie wat 
die O.B. 'n rcusc-bewcging ge
mank het, is nou aan opposislc
kant nan die werk." 

Dit i.~ nou duirlclik rlat die 
H.N.P. mot die O.B. bt·gin ba
klci het omdat die party se 
cic-belana hom belrt hct om 
'll ·t:olk.~bcu:cgin!f tr duld wat 
ontstaan het ttit die t'olk sc 
fru.~tra.~ic oo1· clic politicke 
party .,c rekorcl t'all misluk
kings. 

Str}'(lprogrmn lW1l J'.P. 
Voorgt•l£': 

Nad;lt die H.~.P.-propagnn

diste die V.P.-voormnnne klaar 
bang g<'praat hct hcgin hullc 
om die verskillcndc stadiums 
van die V.P. se vcrlangdc stryd 
teen die \Var Veterans tc skets. 

O.B.-lcde sal agt f!Tkom tlat 
<lit· H.N.P.-]Iropagamlistc t•ir 
di'' V.P.-mCIIBC 1"nnrs~ Ont 
t £en d ie ·war Veterans t e t'C!J 
nrt .~oos rile H.N,P. 1'1'0CC1' 
t c m die O.B. !JC1't'!l hel. 
Die ecrste stadium is om 

vricndskop met die nksie-bcwe
ging tc vPins: 

.,Die taktick van die politici 
snl wanrskynlik wccll, nie om 
met die \V.V.A.C. skoor tc sock 
nic, manr om hom deur mid
dC'I van raadgcwing en RO 'n 
noue skakeling as moontllk op 
die pad van die Vcrenigde Par
ty te hou as sy buitc-parlcmcn
tcrc ,ak~ie-front.' Maar die 
W.V.A.C.-lciers sal stcllig nic 
maklik hantccrbaar wccs nic. 
Hulle hct nou 'n annsicn van 
hul eiC'. Die politicke lcicrs is 
nie oud-gcdicndcs nic, en hct 
al die nadelc \'an herhaalde 
politicl<e ncdcrlae. Danrteen
oor hct die \V.V.A.C. blnne 'n 
paar we!{c 'n groot rcputasic 
vir sul<scs opgcbou. Die lciers 
bet magtigc skarcs voor hullc 
gesien. Hullc vocl sterk en vol 
veglus. Hullc skyn Ius te he 
om d ie polltici tc wys ,hoe dlt 
gcdocn moct word.' " 

Die H.N.P. 1u·t altyd geci., 
dat d ir. O.R. d ie 1>arty .,e ak
.~ir.-front moct wee.~. En die 
I'Cilsc-retfladcrin{7s u:at O.B.
l eicrs g ch ou h ct 1ca.' t•an (lie 
bc{li ll af ' n steen de.~ OOII· 

sioot.~ t•l1· die TI.N.P.-1>0litici. 

Die Rol t•an die S!tal.·f'l. 
persone 

Die twc<!dc stndium Is dat die 
politickc party sltakelpcrsone of 
.,!:pio,...ne" in die nksie-beweging 
moct .,plans.' ' 

.,Die wrywing en mcdcdinging 
sal in sekerc mate teengehou 
kan word deur mense met 'n 
voct in albei l<ampe · politici 
wat ook oud-gcdiendcs is. en 
oud-gcdil'niles wnt ook politic! 
in. 'n Opcnlil<e hotRing tui!R<'n 
dil' Nasionale P arty en die O.B. 
is lank V<'rmy deurdnt so bn e 
Afrikaners lid was van albei or-

< Vervolg op bladsy l5 kol. 1 > 

T oe in 
wag kon wo 
~luipmoor·d 
J\.~lll d~Ul'\'0~ 

En W<'~ 
~<'koordinee 
di(' v.v.o. 1 

Hit is. sl<okke 
kan o;e dat dit 
die \'l.'rantwool 
wnt geWI.'I't bet 
tussC'n Arabie 
groot gC'vnar \' 
die nnndag op 
vcstig het niC', 
t<'nllien daartoc 
dit tot 'u uilti 
bet. 

Die lcid<'nd 
Jo;ngeland sal 
sk iedenis as d 
l<cnd staan a 
twecdc Korell 
Verl('dc jaar 

knnnsc ondcrm~ 
probeC'r om ann 
des in Londen 
dat hulle gou ni 

f
1 

'n gemcenskapli 
P crsie te volg. 

Met 'n vcrwaa 
mens slegs by 
vind, hct hulle ~ 
kaners mcegcde< 
baie ('rvaring ir 
doen het, dat h 
nodig hct nic. 

Toe die probleE 
I•;ngelsc regcring 
in Amerika was, ' 
knnerR weer pr 
gcsprek op die i 
politick in P<'rsie 
B<'vin was doof. 

Die l<~ngelsc g 
ran is sir Willi 
sy V('rnaamstc t 
sorg dat sy politi 
politick van die 
Oil Co. oor<'l!nst~ 
tallc jare hct q 
bcleid van omj 
J::<'Sit l!ond<'r om ~ 
die tyC' in nanmC' 

BRl 'M'E S 

D it Wt>.s die B 
f;jnh in sy mags 
hct, <'n dil was c 
wnt hom in 194 

\Vnttrom het < 
Reza Sjah laat 

Die rede was < 
scdert 1932 nic 
was met die ou 

AFt 
· TE 

Die &krl'taris 
Jfulp, J)k, l\f <'l 
toria, ~okryf: 

'n Hulporganis 
uits luitlik tot do 
oorlogsmilldadiger 
hanldikcs tc onder 
di<' nnam STILLE 
Die Stille Hulp 
Afril<a wcrk ss 
,STILLE HILFE 
met takkc verspr 
wcrl'ld. A11n die 
.,Stille Hilfe" staa 
burg vir Suld
prinscs Schaumb 
Noord-Dultsland. 

Die Stille Hulp 
digheidsorganisn!li 
bejng, en all<' 1c 
wnt nog besoldi.li 
gol'ding vir hull 
vang 

Die bestuur be 
volgendc ledC': 
J ohan Schocma~ 
ter : C. F.:. A· ::Mo 
tn1·is: C. Krug<•r ; 
L. Schocman; led 
cnhorn, E . Holm 

P ersone van die 
word uitgenool or 
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UILiaboaddlktl Rn.D.bg~"~: 
(Verlow~n&, huwdlk, ccboortf!, ttertceval, In memorl&m, cdukWtllllll&, 
tDS,) lei. pV' woord: mlnlm!IID 2/0 per plaalng. Voorult!Mt&&lb&&r, VIr 
berhaUnp 2':1 pat. af11&;;, 

Ander Se Menings 

U....delaa4vutllla..,.: 
Eente pwlllc 24. per woord. Vtr herh&Jmp 2:1 pet. &t•bc. 

lll~ld 0p ,.llle 0 ,0 ," (nnloyu wukUk•l: 1218 per J&&r ot G/3 per 
I m&&nde. Voorultbeta&lb&&r. Stuur adnrtcnslegeld, bestell.op, en lotekena;eld 
n• VOORS.LAO (F.DYS.l DI'K. , r oabua H ll, Kaap§~. 

B~mtrk te t•laa•, 20 mnrr.;o und<r 
vaate water; ko~J~~ow~l· 111 prUlm· 
boord kom VllnJ:>nt' In Vullo drag; 
naby tnmnak·!nbrlrk, <1<•rl> en apoor· 
wee, met code woonhnl1, bled ~;Not 
moontllkhtde vir lemnntl wat tilt om 
die hclrte wll aannoem •n bo•rd~ry 
ultbrel. Dorn aon10tk by: AI>VER· 
TEERDEft, P<Nit.lU 1411, Kaapslad. 

30/~/TK 

TE KOOl• GIWRA 
Twee awoar t,.ktwrde, Pnclltron of 

Clydeadale. Skryf aan: Ad•·ertrerder, 
Poabua 1411, Ko&PII.Ad. 

HEUBELS 

MED ISTh"E 
OESO::O."DIIJ:ID Ia u npr.attce nfe· 

nla, oortUlg u aelt deur Olll bdl&ndt· 
lingo te gebrulk en u lr.waal te ont• 
wortel, akryt, lnllctlnc crat11, ~ 
r eneeallllddela, Pa.bu.a 4372, JohaonM· 
burg. B/ ltt/ • G 

Voor u aile boop \'&n II'Ottlnl laal 
vaar, en u aan 41e er111te onderwerp 
lkryt, dan vir oulaM, raadptee11 
Die Boerevroo, Buo 1GGII, .Jobannelburr. 

(Nr.l) 1/ ll/ •ll 

RADIO 
LOUW EN LOCW, Clle S.roemde 

R&dto-lzo,.ntturl, 8tulewec, PAROW, 
verkoOp en hentel R&dlo'e e11 Elektr1Mt 
!'o.teue. GnecJatrMrde EIKlrlattetta
aann-ua. :l'ooD t.a.sa 

JO:llBI:JA .- Beier meut.ell teee (Vervolg vnn kol. 5.) 
bllllker pr710 Babawaentllea, • toot· 
k&rrt tJI ... drtewlele, linoleum•, t&pyte, op die oomblik bcvesUgcnd be-
101·• ook al17d tn • oorra.ad. Gn11 slls snl word oor die vraag of 
X.at&tocua. Weld wawlo u bd&nptel. 
-VISH&a-YEOBI:L8, L&Dcetrut 1'19, ons rcger ingsvorm tot die re-
Kaaplt&d. S/ 12/11 publikeinse omskep moet word 

GRYSHARJC 
OBl' liAR£. akUftn, ou voorkom1, 

OllDOIIt~r. OVtulc u oelt deur GR\'S
"" A.B\\OSV£1l 41e :Jonpte kuna· 
m&tlge wtrcldwon4er, haar en ltopftl 
Yoedtncamtddel t~ gebrulk, ok&clelooe, 
ltleuntotvr)'. Ill• per bottel, ~;el.S met 
I>Utelllnc.- tlotl't'.&en~dtb, Poabm 
U 72, JobanneabUZ£. D/1/9/U 

nie. 
,.In die twe~de plek wou d r . 

Malan nie- rcpublikelne, en 
saam met bulle die we reld buite, 
blykbaar nogeens g crusstel dat 
niemand bchocf t e v recs vir ' n 
republikcinse rewolusie in Suid
Afrikn nle. 

.. H y glo dat die U nie 'n rc
AnUCI'JI kanamauce ~~au, kopYeJ publiek sal word, maa r hy_ moct 

Yotd i!IJ. Heratel cr7ah&re en baard dit word Bonder rewoluste, en 
blnot een mund tot n&taurllke ltleur, met instemming ook van 'n 
of aehl teruc. Geen lr.leur•tof. ll/8 I 
Per bottel, poiYT)'. Kontant met be- groot dee! van die E ngclsspre-
atelllnc. Die Boerenon, Poabna '7llllt, kende bcvolk ing." 
.lohanneeburr. F H / 0/60 

O.B. JAARGANGE 
JAARGANG 194:9-1950 

N ou \'erkrygbaa r teen £1 5s. elk. 
PRAG'l'IG IXGEBIND 

J'OOilRAAD BAl E BEPERK 
BK~TEI. DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 703 Kaapstad 

Teken op DIE. 0.8.! • 

'" Suld-Afr lka Ia vandar 'n Koninkryk onder 'n Britae konlnc: 

DIE O.B. veg vir 'n Ropubllek onder 'n Afrikaanae Prealdent. 

DIE O.B. 
e Verwerp d ie Partyatelsel wat die volk verdeel en vea vir die 

Partyloae Eenhehlltaat. 

e Verwerp verteenwoordiglng deur bandlanrera van polltleke 
partye en vcg vir reger lng d eur vrye volknerteenwoordtcera 
en cleakund lce beroepaverteenwoordigers. 

e Verwerp die Kapitalisme en veg vir ' n Afr i.kaner-volkl
ek onomle. 

e Verwerp d ie polltleke, maatakapllke en ekonomleae lnterrute 
van die n le-blnnke en veg v ir territorlale apartheid. 

I ntekenvorm 
Ne~ cuseblie/ my naam op a.t intekenaar 
O.B!' tot ek " in kennu stel om toesending te staak. 

Bier by ingesluit vincl " die bedrag van . .. . .. .............. . 

.. ...................... .nr d«t tterste .. .. .. .. ....... ..... maande. 

• 
NAAM .. ........ ........... ..... ........ .... .. ...... .. .......... ..... . 

<Naam en Adrea in B loklettera> 

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

........... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
Bandtekening. 

PARTYE HET BAlE PUNTE 
VAN OOREENKOMS 

Iemand wat hornself ,Ka
lie" noem, tref 'n , ·ergel} king 
In die Cape Times tussrn die 
Verenigde en Hcrcnigde Par
tye sc konstitusies ten OJlsig
te van naturelle·Jlolitlrk na 
aanleiding van die nang of 
die twce Jlartye knn saam
werk sover clit hit>l'tllc aan
geleentheid betref. lly skryf: 

,Die na turcllcbelciu vnn die 
V.P . is ltortllks: 

,In oorecn&tcmmlng m et sy 
program van bcglnscls stnan die 
party vir blankc lclcrsknp en 
gesag en hcrbcvcstlg die begin· 
sel van chr latcllke voogdyskap 
ten opslgtc van die naturellc
volkc ns 'n pcrmanentc dccl 
van die ibcvolklng. 

,Dte pnrty se naturcllcbeleid 
is gebnseer op 'n erkennlng van 
die fcltllke poslalc, mecr in ibc
sondcr (a l die verskllle tusscn 
blank~s en nnturelle; (ib) die 
bcstnnn van 'n gcvestigde na
turellt•bcvolklng op die plase 
en In dll' s t t·dclikc gebicdc be
halwc die nnturclle in die re
scrweB. 

,Oit• l'urt~· i~o gevolglik nie 
t••n gun'>ltl n111 ' n belt'id van 
gt·l~ k11t••llln1C en a~o.,imilu.s·ie nie 
t•n Nhutn <u ) \ir d it' handha
" inK van 'n bt-leid vun maa.t
~;kuplik" t•n woonbuurte-skei
ding e n tlit: verm~·ding van ras
«e-'\ermenxing en (b) vir die 
ontwlkkellng, met lnngncming 
van die versk llle wat genocm Is, 
van d ie na tu relle\'Oike in belang 
van hu lself en die van die land. 

,Dergcllke ontwikkeling moet 
onder blanke toesig geskied.' 

.. Aangesien rulmte my belct 
om 'n volle wccrgawe t~ gee van 
die bcleld wil t'k net byvoeg dnt 
die V.P. verklaar dat hy af
sonderllke naturclledorpe en op-
leldlngsgerlewe begcer ten einde 
die nnturelle In staat te stel 
om 'n anndcel te ncem 1n die 
dlcns van hul volk. 

H .!\".P.-BF.I.EJD 
B ier volg nou 'n pnnr uit

treksels van die H .N.P. sc be
lcid: 

,Die par ty se nle-blankc-beleld 
is gegrond op twec Condamcn· 
tclc bcginsels. D it is - apart· 
hcid en voogdyska p <bale BOOs 
die van d ie V .P.>. 

,Dit betcken n ie ondcrdruk· 
king van die nl!'-blankc n ie, 
maar d ie ultsk nkcllng vnn ras
se-wrywing. 

,D ie reg vnn die n ie·blanke 
om te bestaan en te ontwik kel 
word c rken maar apart vnn en 
onder Ieiding vnn die blankes. 

,In stedellkc gcblede sal die 
naturclle gchulavcs word In hul 
eie woonbuurtcs, met behoor
llke 1nagneming van o rdcnUike 
behulslng en gesonde woon toc
stande.' 

.,Die bclangrllultc vcrskll In 
die naturellcbelcld Is dat die 
V.P. vir die handhawing van 
die na turelleverlcenwoordiging 
In dit1 parlcmcnt staan, terwyl 
die Naalonallstc d it wil afskaf." 

om die begrip ,Chri ... telik-na
&ionaal' a!> 'n politieke 'lork
woord teen die Nasionalish • 
te gebruik en lede \"an die 
\'erenigdc Party daannee die 
skrik op die lyf t e jaag. Gis· 
ter was nog weer in dit• Knn)l• 
stadse Verenigde l.)arty-Jwrs 
11ropaganda van hicrdlc nard 
gevind," skry:f Die Burger. 

,,H ierdie propagandlslc wcct 
blykbaar nic, en vcrtcl dlt In 
elk geval nie aan die Sap-op
straat nie, dat die l'erstc artlkcl 
van die Verenigdc Pnrty sc pro
g ram van bcglnsels onder mcer 
verklaar dat die p:lr ty .,dill ont· 
Wikkeling U UI d ie \ Olk \UII 

Suid-Afriltu lung!i krh.te lik-nu
'ionale " eg" verlnng. 

, I n hierdle sank kan ons nou 
gerus heldcrheid kry. As die 
,Christ e I i k-niUlionale weg, 
waan•an ook die cerate artikcl 
van die program vnn beglnscls 
van die Nnslonnle Party mel
ding maak, let s ult die bose Is, 
wat sock dit dan onder die Ver
e nigde Party se bcgin.aels? Of 
moct ons nnn ncl'm dut dtt vir 
d ie Vcrenigd(• Party vcroorloo! 
is om h ierdic bcginsd tc on
derskryf, maar vir d ie Nnslo· 
nale Pnrly vcrhodc? 

RF.Pl m .n :K 

,'n Soor~d) I•" posislt• hc
..tnnn te n opslgte ' a n d ie re
pubhkn nh;m e. Die Nasionale 
Party word vrocg en Jut ver
oordccl en ultgekryt omdat sy 
program van beglnsels rcpubll· 
kelns is, m nar tcrsclfdcrtJd 'er
sk;)n in tlie 11ron a m \ 'Bn begin· 
se!,. \Un die \ ·ert-nigd e l'a rl) 
'n urtikt'l \\Ut -.pe iaul tlun r in
g('skr) f i-. mt•t die dorl orn lecle 
vnn d ie \ 'erenigde l'nrty In 
.. tant te "h•l om 'n r t"puhlit•k f t1 
heplt-i.l.. \\'at sock hierdic artl· 
kcl in sy konstltusie? 

,.Dit ~ootu.an orga ne en ledt• van 
die \ 't'r ('nig dt' l'nrty "ek~· r \r) 
om d ie Chrb telik-nu, ion ule t•n 
republikein"e hcgino,el-. t11 be
'ilr;r, maa r i!> tlit terlik om ditl 
xu~ionale Party OJl grond d our 
van uan tt> val .. onde•· om tegtl
ll l{ die u.andug tc vruot ig 011 m •t 
d ie konstitu<;,ie vun dit• \'er 
t>nigde Party in hit> rdie ' erbu nd 
bepaal en toeluat ?" 

Republiek Moet 
Wag Tot Engelse 

Dit Verlang 
,.Dr. !Ualan het hom weer

ecns oor die onderwerp repu· 
blikanlsme laat boor," skrJf 
Will em 'an lleerden in sy 
" et"klik"c Jlolitieke oo~ig In 
l>a~breek. 

,,Die Eerste Minister het -
wnnrskynlik ten antwoord van 
nd\'. J. G. Strydom wnt die 
hoop ultgesprcek het dat die re· 
publlkelnse ideaal nog onder dr. 
l\Ialnn se Ieiding vcrwcsenlik 
snl word - die volgendc gese: 

..Ons moet met takt en ver
slgtlgheid op die pad na 'n re
publick loop en l'lal hom kry 
sonder rewolusie en met lnstem
mlng van 'n groot dccl van die 
Engelssprckcndc bevolk lng." 

,.Die verklarlng wns waar· 
skynlik bcdoel om die indruk, 
ook by 'n deel van die Premier 
sc republikclnsgcslnde onder· 
steuners, te vcrwyder as sou by 
In hicrdie opslg 'n koers nan· 
vanr het wat In beglnsel afv.'Yk 
vnn die van sommlge van sy 
koll<'gns. Die uitwcrking sal 
dit wnn.rskynlik ook he. 

NU: GOU .NIJo: 
.,Tcrsclfdt'rlyd hct hy sy 

woorde blykbnnr geklcs om twee 
impliknsics te drn. Die eerbte 
is ' n lu~rinnt• ring uan republi· 
keine tl.tl tlit Jtt"E'n ontwikke· 
ling Is "ut in 'n ommesientjie 
\'Cr\\Ug' m ot•t word n it'. 

,.Hy &tel die republikeinse re· 
gcring.svorm vir Suld-Afrika 
voor as 'n wenslike en 'n nood· 
wendtge ontwlkkeling, maar 
nle as 'n prnktlcse politleke 
doelw1t vir die onmiddellike 
nle. 

X I J:-RI·:l'lJBJ.IKEIXE 
GF.Rl'SGESTEL 

,.Mtt nnd('r woorde, dr. Ma· 
Inn het opnuut sy geloof bely 
In die n•publikeinse regerings· 
vnmt, mnnr die belyden is ge· 
ducn ns in die cerste instansie 
prnlttiPse polltickc Ieier wat nie 
van voorncme is om iets te be· 
gin solank as dit bereken is om 
tc mlsluk nie. Uitslae van al· 
gcmene vcrkiesings tot hicrtoe 
gee namelik gcen rede om te 
dink dnt by 'n volkstemmlng 

(Vcrvolg in kol. 2.) 

Eentaligheid In Howe 
Die minister \'Un ju ... tisil•, mnr. C. R . Snart, hd 

die volgende OJisouuninJ:; g1•gt•e \an 'n geskil wat oo· 
tang .. in die magb.trnntshof in J>retoria onbtnan het tus...en 
die magi.,traat en 'n ecntnlir.;e rcg .. praktisyn wat anngedrin~ 
bet dat s \" \'rue ann 'n Afrlknan .. c getuie in J<:ngels bean!· 
woord m~et n ord omdat h:r , elf nie Afrikaans kan ver .. taan 
nie. 

Di t'l korrt'HJIOtulent verwys 
dan ntL dit1 ft>lt tlnt ook die 
Afrlkanerpurty nie ten gunste 
van di e\ ufNkaffing \ ·an die na
turf'llt'v!'riN•nwoortl iging is nil', 
t"n tl•Lt dnar dus voldoende 
rron<l hf"11Uatm vir o;amewerking 
tus en die JHtrt~·t' - t'n as daar 
eel'!l hymeknnr ~tt'kom is, ,..nl 'n 
uitwt•r \\ t l gt·~in<l k nn word 
unnrt.slrn ulhei pnrtye toege
winp !lUI m mtk '00'- ,~,.at altyd 
reht ur \\llllr ooreenkoms ver
kry word. 

Die gctuie het sy verklarlng 
in 'n .:;trnfsaak In Afrikaans af
gele. Die ndvoknnt vl r die vcr
dediging bet om 'n tolk gcvrn 
omdat hy nh• Afrikaans ken 
n ic. Die mngistrnnt hct toe 
daarop gcwys tl!ll dunr ieen 
vergunning bcslonn om 'n tolk 
vir ':1 r<'gspraltllsyn lc versltaf 
nic: Die Banlt Is toe uitgestcl. 
Later hcl dlesclfdc odvolmat vir 
'n andcr beskuldlgdc voor dle
sel!dc mngistrnot vcrskyn. Die 
advokaat het krulsvrne in 
Engels bc,gin stcl aan 'n getuic 
wnt sy gctulenls In Afrikaans 
atge!O het. Die getule bet vcr· 
kles dat die vrae in Afrikaans 
gestel word. Die advokant bet 
toe dnarop aangedrlng dat die 
hof 'n bcsllssing gee oor sy reg 
om die krulsvcrhoor In Engels 
te vocr . 

danrop gewys dat hy gecn mag 
het om in so 'n geval 'n tolk 
tot bcskikklng van die ndvo· 
kant te stel nle. Die <lepart~· 
ment '<al rei:lings t ref om in 
-.ull<e Itt' \ nile tolko he .. k ikba:u 
tl• ~>tt"L 

Nog Meer 
Punte Van 

Ooreenkoms 
, 

,.Dit bet in bale Yereni~de 
•...,;J/I'~~~J/1.'!'\lil~~..rJ~Wl~w...-o;..,.il"""'l~~._p;: .. Party-kringe mode geword 

Intekengeld : 12/8 per jaar of 6/ 8 per halfjaar. 

Komml.ule by platteland.M tjeka. 

Die maglstrant het geen bc
slissing gegec nle, mnnr die 
sank uitgestel en te kcnne gc
gec dat hy die dcpartcmcnt om 
magtiging sou nader om 'n tolk 
aan tc stel. D ie magi.strnnt het 

In 'n hoofartikcl nn. annlci· 
ding vnn die gevnl, skryf Die 
Volksblad, H.N.P.-blnd in die 
Vrystaat, dnt dlt jammer is dat 
die depnrtcment van justisie 
hom gerocpc vo!'l om spcsiale 
gerlcwe vir !'entalige regsprak· 
tiByns te skcp. Hoewel die de· 
partement sc oorwcging die be· 
lange von die bcskuldigde mag 
wccs, doen dlt niks nf van die 
felt nle ,.dat die staat wat ener· 
syds 'n prcmle op twcetalighei' 
plnu, hlcr on\'crmydellk 'n sub
sidle terwille van beskuldigdes 
nan centallge regspraktisyn! 
ultbetanl. Vir eentaligheid tr~ 
hy hler in die bres en oorweq 
hy atappe om dit vi r eentaligei 
moontllk te maak om h ul brtlo! 
in Suld·Afr lka te verdien.'' 

k W4'i::i!'lj4' 
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pmult•nl 
Cli (• VOO I' 

.. n· 
elryclpm 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 6 JUNIE 1951 

,Juweeltjies' uit Hansard: 
Nat Ore en Nat Twak 

'n Groot deel van die tyd - waarskynlik die oorgrote deel van d ie tyd 
in die parlement word nie vir die hevordering van lan dsh elange gehruik nie, 
maar deur ,Sy Majesteit se Opposisie" en ,Sy Majesteit se Regering" ver· 
k naag in hul ,spel" teen mekaar om hesit van die reger ingskussings. Hier· 
onder volg nog 'n voorheeld uit Hansard van die partygeskarrel - iets wat 
nooit in die ou Boererepuhliek e voorgekom h f't nie omdat daar geen Britse 
partystelsel in swang was nie: 

Dr. Jonker: Ek sal by die mo
rele aspek kom en dan sal 
die agb. lid baie spyt 
wees. Telkens, nie aileen in 
hierdie debat nie, maar by vo
rige geleenthede het Iede van 
die Nasionale Party, soos ook 
die agb. lid vir Malmesbury 
vanaand met die storie voor die 
dag gekom dat ons van die Ver
enigde Party dan nie die naam 
van Genl. Hertzog mag aanhaal 
nie, want ons sou dan genl. 
Hertzog in die rug gesteek bet 
op 4 September 1939. 

Mnr. Botha: Hy bet dit self 
ges~. 

Dr. Jonker: Daar is baie an
der dinge wat genl. Hertzog 
self goes~ bet, en as ek moet 
aanhaal wat by ges~ het 
van die gesuiwerde Nasionale 
Party, dan sal agb· lede 
aan die oorkant vanaand 
lede aan die oorkant vanaand 
bulle koppe onder die banke 
wegsteek. Moet ek bulle daar
aan herinner dat wyle genl. 
Hertzog van die huidige Eerste 
Minister gese het - ek se dit 
nie, maar genl. Hertzog bet dit 
ges~ - dat dit vir hom konsti
tusioneel onmoontlik is om 'n 
ander man se woorde weer te 
gee soos by dit gese het? Moet 
ek julie herinner aan nog 'n 
paar andcr dinge? 

'u Agb. lid: Julie smous heel
dag met sy naam. 

Dr. Jonker: Ons sou dan genl. 
Hertzog in die rug gesteek het· 
Ons bet 'n beginsel neergel~ -
en dit was 'n beginsel van die 
Verenigde Party, wat toe aan die 
bewind was - dat daar gcen 
beleid van neutraliteit of ander
sins neergele word nie, maar as 
daar oorlog uitbreek, dan sal 
die Parlement bymekaar geroep 
word en die Parlement sal be
sluit wat om tc doen, en die 
Parlement is deur genl. Hert
zog bymekaar geroep. Die Par
lement het met 'n meerderheid 
van stemme besluit wat om te 
doen volgens die beleid van die 
Verenigde Party. 

Mur. Botha: Toe sit jy by die 
huis. 

,OU STORIE" 

Dr.' Jonker: Op watter wyse 
bet ons, wat aan hierdie kant 
van die Raad gebly bet, hom in 
die rug gesteek? Maar Iaat ek 
se dat die lede van die huidige 
Nasionale Party wyle genl. Hert-

zog minstens twee maal in die 
rug gesteek het, en die tweede 
maal het bulle hom na die graf 
gedryf, 

Mnr. A. Steyn: Dit is die ou 
storie. 

Dr. Jonker: Die eerste maal 
bet hulle hom in die rug gesteek 
in 1933-34 toe die Minister van 
Finansies en wyle genl. Hert
zog saam gekom bet met genl. 
Smuts om die Verenigde Party 
te stig, en die agb. lid vir Dra
kensberg (dr. Steenkamp) en ek 
en andere aan hierdie kant het 
hom gevolg en ons bet saamge
gaan. 

~lnr. Potgieter: Wat het dit 
met die de bat te doen? 

'n Agb· lid : Jy bet met Con
roy saamgegaan. 

Dr. Jonker: My agb. vriend 
sal nog in die toekoms die ge
skiedenis leer. Hulle bet genl. 
Hertzog toe in die rug gesteek. 

Mnr. Serfontein: Wanneer was 
dit? 

Dr. J onker: Ek bet dit reeds 
ges~ - in 1933-34. Die tweede 
maal het bulle hom in die rug 
gesteek, nadat genl. Hertzog 
hom ongelukkig uitgelewer het 
aan hulle, op die kongres in 
Bloemfontein in 1940 of 1941 . . 

'n Agb. lid: 1940. 
Mnr. A. Steyn: Jy weet niks 

daarvan nie. 

Dr . Jonker: Die Minister van 
Justisie wat ongelukkig nie op 
die oomblik hier is nie, sou ons 
ook kon vertel van die vrymes
selaarstorie wat gebruik is teen 
die Minister van Finansies en 
wyle genl. Hertzog. 

Die Waarnemende Speaker 
(Mnr. G. P. Steyn): Orde, orde! 
Ek dink die agb. lid moet te
rugkom tot die voorstel. 

KA..'l KORT WEES 

Dr. JonJcer: Ek wou net ant
woord op die aantyging van die 
agb. lid vir Malmesbury, maar 
ek neem u reeling graag aan. 
Wat ek eintlik wou gese bet 
in hierdie stadium van d ie de
bat, kan ek baie kor t saamvat , 
en daarvoor wil ek nou aan
sluit by die agb. lid vir Brak
pan (mnr. Trollip) dat dit bier 
om niks anders gaan as om die 
kwessie van die gegewe woord 
van die blankes van Suid-Afri
ka nie, en ek praat nou as 
Afrikaanssprekende. Ek praat 
as Afrikaanssprekende wat 
my Afrikaanssprekende Ieiers 

O.B.-VROUE BYEEN 
Die maandelikse vergadering 

van O.B.-vroue van die Kaapse 
Skiereiland en omstreke het ver
lede \Voensdagmore aan huis 
van d ie Kaaplandse vroueleid
ster, mev. (dr.) J . S. du Toit, 
plaasgevind. Mev. Du Toit het 
die vergadering ingestel. Die 
vergadering word die laaste 
Woensdag van elke maand ge· 
hou en sal voortaan weer ge
reeld in die Komitee-kamer, 
Groote Kerk-gebou, gehou word 
om half-elf in die oggend. 

Verlede Wocnsdag se verga
dering was besonder goed bygc
woon. Op uitnodiging van mev. 
Du Toit het mev. Morrees van 
Aarde (assistent-hoofkomman
dante) van Malmesbury, as voor
sitster opgetree en die verrig
tinge gelei. 

Mev. Du Toit het die vroue 
toegespreek oor die vrou se 
waarnemins- van die tekortko· 
mings van die apartheidsmaat-

reels wat getref word. 'n Baie 
interessante bespreking het uit 
die inleiding gcvloei. 

Mev. (dr.) F. D. du T. van 
Zyl het gese dat die vroue plan
ne moet bedink en aanwend om 
die standpunt van die O.B. doel
treffender bekend te stel - nie 
in 'n gees van vyandskap teen
oar ander nie, maar as nood
saaklike volksvoorligting. 

Daar is ook gedagtes gewissel 
oor die aard van funksies wat 
die vroue kan organiseer met 
die oog op O.B.-Fondsdag wat 
jaarliks op 8 Augustus gehou 
word. Die Stellenbosse vroue 
het gerapporteer dat bulle, soos 
gewoonlik, 'n basaar gaan hou. 

Heerlike verversings is bedien 
en die vroue bet gesellig ander 
mekaar verkeer. 

Die volgende vergadering vind 
plaas op 27 Junie in die komi
tee-kamer om 10.30 vm. 

gevolg het vandat ek in die po
litick belang gestel het. Deur 
a! die jare heen bet al die leiers 
wat ek geken het, al die Afri
kaanssprekende Ieiers in die po
litiek, met een woord en met 
een stem gepraat, nl. dat die 
Kleurlinge van die Kaapprovin
sie politick en ekonomies 'n 
dee! uitmaak van die blanke 
bevolking en saam met die 
blanke bevolking gelykop be
handel moet word in daardie 
twee opsigte. 

1\lnr. Botha: Tot 1932. 

Dr. J onker: Daar gaan 'n 
stem op ,tot 1932." In 1932 op 
die Nasionale Partykongres van 
die Kaapprovinsie, wat op Stel
lenbosch gehou is, het 'n dee! 
van die ou Nasionale Party van 
daardie eerbare weg afgewyk. 
Daar het 'n dee! van die 
ou Nasionale Party afgewyk, 
van daardie eerbare weg 
wat nog altyd deur alle poli
tieke leiers van Suid-Afrika ge
huldig was. Laat ek u daaraan 
herinner, mnr. die Speaker, bul
le afwyking het s6 geskied dat 
bulle dit nie eens in ,.Die Bur
ger" onder aparte hoof aange
kondig het nie. Hulle het die 
besluit wat bulle daar geneem 
het dat die Kleurlinge op 'n 
aparte lys moet kom, wegge
steek in 'n onderhoof wat ge
handel bet oor Naturellcsake. 

,NAT AGTER ORE" 

Mnr. Botha: Toe was jy nog 
een van die organiseerders. 

Dr. Jonker . Nee, toe was ek 
al daaruit. Daardie dinge het 
hulle weggesteek. Laat ek net 
eers my agb. vrinde herinner 
aan wat gebeur het in Stellen
bosch. Wyle mnr. Bruckner de 
Villiers wou hom nie daarmee 
vereenselwig nie, en wyle dr. 
Stals het ook geweier om hom 
daarmee te vereen.selwig. U sal 
sien, mnr. die Speaker, dat by 
die volgende jaar se verkiesing 
in 1933 dr. Stals hom nie weer 
verkiesbaar gestel bet nie. 

~lnr. P otgieter: Dit was 'n 
eenparige besluit daardie tyd. 

Dr. J onker: Dit was nie 'n 
eenparige besluit nie. Die agb. 
lid vir Brits (mnr. Potgieter) 
was nie daar nie, en ek dink 
die agb. lid vir George (mnr. 
Botha) was nog 'n bietjie nat 
agter die ore. 

Mnr. Botha: Jy praat nou 
nat twak. 

'n Agb. lid : Hy is nog nat 
agter sy ore. 

Dr. Jonker : I n 1932 het 'n 
dee! van die ou Nasionale Party 
van daardie eerbare weg afge
wyk. 

Mnr . Potgieter: Van daardie 
uitheemse weg. 

Dr. Jonker: Die volgende 
jaar toe die koalisieverkiesing 
kom, bet hulle gerieflikerwyse 
alles vergeet van die Stellen
bosch-besluit en bulle bet alma! 
kom staan as koalisiekandidate, 
of anders het .nie een van hulle 
weer in die Parlement gekom 
nie. Toe hulle eers weer in die 
Parlement gekom het onder die 
dekmantel en op die rug van 
koalisie, het hulle daardie 
dwaalweg opgegaan wat bulle 
tot vandag toe nog volg ... 

t .,DIE O.B." wor4 geclruk 4eur Pro 
Eeeleala Drukke17, Stellenboaeb, vtr 
4le elenaars en ultgewers: VOORSLAG 
(E4m.e.) Beperk, Groote Kerq ebou 
703, P oabua Ull, Jterltpleln, ~ 
lt&4. 

Herinneringe 
(vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

hoord in tronkselle opgesluit 
en gemartel, andere na konsen
trasiekampe gestuur. Die hel 
is as't ware Josgelaat onder 
lede van die Ossewabrandwag. 
Jongmanne het as gevolg on
dergronds gegaan, hulself 
Stormjaers genoem en soms in 
weerwraak handuitgeruk. Poli
tici het of begin bang word Of 
die openbare demonstrasies van 
die O.B. gevrees as 'n bedrei
ging ook vir die party se in
vloed. 

Binne die partygeledere self 
het tweedrag ontstaan. Manne 
soos die teenswoordige minister 
van justisie llet met die be· 
rugte storie o.a. na my gekom 
as sou Hertzog 'n Britse repu
bliek, een binne in die State
bond in oorleg met Smuts en 
die Vrym esselaars nastrewe en 
dat by so 'n brief a-an laas
genoemde sou gesl<ryf het -
'n storie wat waarskynlik erens 
in Bloemfontein uitgebroei bet 
en wat 'n gruwelike on·waarheid 
geblyk bet te wees - net soos 
die teen dr. Van Rensburg later 
as sou by ,by Smuts gereel<l 
besoek" aflt>. 

SKEURING 

Die ecnheid bet begin ver
brokkel. In plaas daarvan bet 
tweedrag en bitterheid gekom 
erger as tydens die rebellie. 
Hertzog is uit die politick ge
stoot en die stryd teen die Os
sewabrandwag is aangeknoop 
op onware gronde en voortgeset 
op 'n wyse vroeer onbekend in 
die volk se politieke !ewe. Toc
vlug 'is geneem tot die vuilste 
middels, skrikwekkende laster 
en georganiseerde vervolging 
van mcde-Afrikaners op elke 
gebied. Wie O.B. was, was ver
ban uit openbare liggame, so
sialc byeenkomste, in besigheid 
geboikot en in politick vervolg. 
Intusscn bet die Smutsjingo
groep so sterk gevoel dat De
neys Reitz in die openbaar be
Ioof het om die nasionale Afri
kanerdom ,onder te ploeg." 
Smuts kon sy oorlog onbekom
merd voortsit want die nasio
naalgesindes beveg en vernie
tig mekaar, ,En waarom sit 
bulle nie vir Van Rensburg in 
dit tronk nie?" ,Hoekom vang 

bulle nie die O.B.-leiers nie?" 
Hierdie vrae hou die bewering 
'in dat bulle ,verraad" !'peeL Die 
antwoord kon elke nie-blinde 
partyvolgeling gee. Die Nasio
nale Party verrig soveel ver
woesting aan die Ossewabrand
wag se slaankrag en die leiers 
word so beklad en ondermyn 
dat opsluiting in die tronk, op
bang aan die galg geen groter 
kastyding of vergryp op bulle 
kon wees nie. Twee laksman
ne was nie nodig nie. 

D'it is seker politick die 
swartste bla<lsy in die Afrika
ner se pol itieke geskledenis wat 
ooit geskryf sal word. 

OORLOGSWAARDE 
VAN SIELKUNDE 
Sielkuudige metodes om Sji

nese troepe tot oorgawe te 
<lwing bet soveel welslae in Ko
rea. behaal, <lat die Amerikaanse 
regeriug hUls oorweging skenk 
:tan die gebruik van Ioodslose 
vliegtu1e, met lui<lsprekers toe
gerus, as 'n propa,ganda-wapen 
aan die front. 

Die hoof van die leer se sicl
kundige afdeling, genl. Robert 
1\lcCiure, bet gese dat byna, een
der<le van die 200,000 Sjinese 
wat in Korea gevange geneem 
is, oorgegee bet as gevolg van 
sielkumlige metodes. 

Vlugskrifte waarin soldate 
uitgenooi word om oor te gee, 
onder andere met die 'belofte 
aan uitgehongerdcs dat daar 
heerlike rys vir hulle wag, is 
deur vliegtuic afgcwerp met 
goeie gevolg. Die Kommuniste 
bet egter die doodstraf uitge
vaardig vir alma! wat in besit 
van sulke vlugskrifte gevind 
word. 

Volgens genl. McClure sal nie
mand egter kan verhi>ldcr dat 
propaganda soldate bereik in
dien Ioodslose vliegtuie met 
luidsprekers gebruik word om 
oor die vyandelike linies rond 
te vlieg nie. 

DAMES., 
MANs. en 
KINDER
UlTRUSTERS 
SNYERS 

UNIEWINKELS 
Be perk 
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