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Geregistreer aan die Hoofpo-skantoor as 'n Nuusblad. Moet 
Met 

Nou Vrede Maak 
Pol itieke Party 

Jrg. 10 Kaapstad, 12 September 1951. Prys Sci. Nr. 41 

Onderstaande ,K.G.
Omsendhrief Nr. 1 van 
1951" is deur dr. J, F. 
J. van Renshurg onder 
datum 4 September uit
gereik: 

1. In elke stryd, hoe fel ook a!, 
kom daar 'n tyd om vrede te 

oorweeg. Vera! in 'n broeder
stryd, soos die waarin ons in 
die afgelope tien jaar noodlot
tiglik gewikkel was. 

2. En elkeen moet met sy ge
wete beelwat 'in die reine kom 
voor hy, om welke rede ook aJ, 
'n vooruitsig op billike skikking 
met sy broer van die hand wys. 

WIL YOLK OWING OM 
KANT TE KIES 

3. Die blote vrede op sigself 
is nie al wat tel nie; ook die 
dinge waaroor die stryd gegaan 
het, druf nie uit die oog ver
loor word nie. Wat was die 
dinge? 

4. As Ieier van die Ossewa
brandwag het ek gevoel dat, 
hoc belangrik ander sake ook 
mag wees, twee dinge van kar
dinale betekenis is, sodat ons 
nooit tot vrede kan kom nie ten
sy daardie twee dinge in die 
vrede geken word. Die een was 
en bly die retmblikeinse gedag
te; die ander was en bly die be
houd van ons O.B.-skap. Vir 
daardie twee het ek geveg en 
is ek bcreid om verder te veg. 

Dit is nouliks moontlik om te glo .Uat dr. D. F. 1\:Ialan ernstig was 
toe hy verlede week in Oos-Londen voor sy Kaaplandse partykongt·es gese 
het dat hy moontlik ,by die volgende verkiesiug van die volk 'n hepaalde 
opdrag" sal proheer kry in verhand met die oorhandiging van die Britse 
protektorate aan die Unie. 

Dit is veral ongelooflik as in aaumerking geucem word ·dat dr. Malan 
in dieselfde toespraak aantoon hoe ,,elkc eerste minister sedert 1910 sy 
hes gedoen het om die Brits regering te beweeg om dit toe te staan." 

5. Vir die republikeinse ge
dagte het oor 'n duisend van 
ons O.B.- en· S.J.-kamerade in 
tronk en kamp tydens die af
gelope oorlog swaar offers ge
bring. Uit daardie offers en 
daardie stryd wat ons saam 
deurgemaak het, hct gegroei 'n 
gehegtheid en 'n kameraadskap 
wat ons in ons O.B.-skap ge
wyd en beliggaam sien en wat 
ons vir niks wil verruil nie. 

'n Uitspraak oor bierdie saak, waaroor elke partyleier en dus elke 
party eenders voel, by 'n gewone algemene verkiesing tussen sy Majesteit 
se regeringsparty en opposisieparty, is eenvoudig nie denkhaar nie, hehalwe 
as dr. Malan meen om vooraf 'n koalisie met die Verenigrle Party te sluit. 

In sy toespraalc het dr. Malan 
g.ese dat dit 'n dringende saak 
is, maar dat hy nog nie die Brit
se regering formeel in verband 
daarmee genader bet nie. Hy 
het met twee Britse ministers 
in Londen oor die saak gepraat, 
maar die Britse regcring is hui
werig om afstand van die ge
biede te doen omdat hy beweer 
dat hy die versekering gegee het 
dat die naturelle geraadpleeg sal 
word. Maar genl. Hertzog het 
reeds die erkenning van die 
Britse regering gekry dat ,.kon
sultasie" nie beteken dat die na
turelle 'n vetoreg het nie. 

In sy toespraak het dr. Malan 
gese dat die Unie nou a! 41 jaar 
lank wag op die oorhandiging, 
en dat elke eerstc minister se
dert 1910 daarop aangedring het. 
,Getl;l. Botba het selfs geboop 
dat inlywing drie jaar na Unie 
sou geskied. Daarna bet genl. 

Nuwe Party 
Gestig 

Verlede Vrydag bet die kon
gres van die Genootskap van 
Afrikaners in Suid-Rbodesie be
sluit om die genootskap te ont
biud en die Demolu·atiese Par
ty van Suid-Rhodesie te stig. 
Die genootskap is 'n paar jaar 
gelede in die lewe geroep om te 
dien as die volksbeweging van 
die Afrikaners in Suid-Rbode
sie. Dit sou n~e aan verkiesings 
deelneem nie. Die nuwe party 
sal dit wei dcen. 

Die nuwe party soc!< die steun 
van clke Rhodesier wat Suid
Rhodesic as sy enigste vader
land aanvaar en wat die leier
skap van die witman in Suid
en Midde-Afrika wil handhaaf. 
Hy veroordeel die ,.doelloosheid" 
ten aansien van naturellebeleid 
en die ,lamsakkige houding" 
van die bestaande partye en hul 
gebrek aan dryfkrag en onder
nemingsgees wat onontbeerlik 
is vir 'n jong en ontwikkelende 
land. 

Die Demokratiese Party be
pleit dominium-status vir Suid
Rhodesie. 

Hoewel die party deur Afri
kaners gestig en gelei word, 
beoog hy hoegenaamd nie om 'n 
uitsluitendc Afrikanerorganisa
sie te wees nie. Inteendeel, hy 
wil Afrikaans en Engels saam
vocg om te. staan en te stry vir 
die hoogste belange van hul gc
meenskaplike vaderland. 

Smuts opgetree en hy bet se!fs 
'n dreigende houdiug ingeneem. 
GenJ. Hertzog bet die meeste in 
die saalc gedoen. Hy bet dit so 
ver gebring dat nog net 'n paar 
stappe uodig was en die uodige 
dolmmente was selfs opgestel. 
Toe het die oorlog uitgebreek. 

Tot sover dr. Malan. 

EENSTEJ.\Il\IIGHEID 

Uit bostaande is dit baie dui
delik, net soos dit ook duidelik 
is uit uitlatings van die Verenig
de Party in die afgelope tyd, dat 
daar eenstemmigheid by aile 
partye is oor die kwessie van 
oordrag. Tensy dr. Malan 'n 
koalisie-verkiesing in gedagte 
het, kan daar dus geen sprake 
wees dat die volk 'n uitspraak 
by die volgende verkiesing moet 
gee deur tussen dr. Malan se 
party en die Verenigde Pa1·ty te 
stem nie. 

Dr. Malan kan dus net een 
'lnder oogmerk met die voorge
stcldc verkiesing he, e n dit is 
om die Verenigde Party in ver
Ieentbeid te bring deur 'n uit
spraak teen die V.P. te vra oor 
'n saak ten opsigte waarvan die 
volk as gebeel nie anders kan 
as om die Nasionale Party te 
ondersteun nie. Met ander 
woorde, clie doel kan net wees 
om partypolitieke munt uit 'n 
vraagstuk te slaan wat so deli
lmat is dat selfs dr. Malan tot 
op bierdie tyclstip teruggedeins 
het om dit Jangs dii>lomtielce 
kanale aan te roer. 

GEVOLGE 

Maar wat gaan die gevolge 
van so 'n stap wees? 

Eerstens beteken dit dat nog 
'n groot vraagstuk ten opsigte 
waarvan die volk oor die alge
meen eenstemmig is, in die 
partypolitiek gesleep gaan word 
terwille van stemme. In plaas 
van groot vraagstukke uit llie 
party-arena te Jig en op 'n volks
grondslag uan te pak, soos seHs 
die politiei en dr. Malan self in 
die verlede gepleit het, wil dr. 
Malan nou 'n vraagstuk wat n.og 
altyd buite die party-arena ge
rus bet, <laarb;nne inwerp as 'n 
twisappel. 

Dit op sy beurt gaan meebring 
dat die Verenigcle Party gedwing 
sal word om stelling teen dr. 
1\lalan in te neem oor llie vraag
stuk. Aangesien die V.P., oor
eenkomstig die beleid van sy 
vorige groot Icier wat selfs die 
Britse regering ,gedreig" het 
oor die protektorate, ten gunste 

van oorhaudiging is, en dit op 
beginsel dus nie sal kan betwis 
nie, sal die party noodgedwonge 
tevoorskyn kom met prosedure
bcsware. Daar sal gese word 
dat die tyd nie nou ryp is vir 

6. Maar benewens bogenoemde 
twee is daar 'n derdc punt, wat 
niemand durf vergeet nie: die 
gebiedende noodsaaklikheid van 
Afrilmnereenheid op die parle-

oorhandiging nie. Daarby sal dit 1---------------

MOET GROEPE DOOD 
MAAK IN NUWE 

~ 

PARTY SE MALAN 
In sy toespraak oor ,eenwording" op die H.N.P.

kongres in Oos-Londen bet dr. D. F. Malan, boofleier 
van die H.N.P. en die te stigte Nasionale Party, uit
druklik gese dat by geen groepvorming - en dus 'n 
organisasie soos die O.B. - binne die nuwe party sal 
dnld nie. Volgens verslag in Die Burger, bet by sy 
standpunt as volg gestel: 

,Om die eenbeid tc bewaar moet gewaak word 
teen groepvorming binne die party. Ook in bierdie 
verband bet ons lesse geleer. In die laaste jare van 
<lie oorlog is bierdie verskynsel geopenbaar en ek bet 
op Cradock gewaarsku. Ek bet bier veral in gedagte 
gebad groepe wat afgewyk bet van die demokratiese 
beginsel en nasionaal-sosialisties geword bet. 

,Laat ons leer uit die ondervinding van die 
verlede. Waak teen groepvorming. 'n Groep 
binne 'n party is 'n onmoontlikbeid. DIS 'N 
SLANG IN DIE PARADYS. MAAK HO.l\1 
DOOD. U bet reg daartoe, want ons is 'n demo· 
kratiese party en bou jaarliks kongres. Die 
kongres is die plek om dinge reg te stryk." 
(Lees ook OM hoofartikel op bls. twee en die 

oorsig van ons politieke medewerker op bls. ses.) 

nie bly nie. Die opposisie-pers, 
wat die saak in die verlede nog 
omlersteun het, sal nou begin 
beduie dat oorhandiging nie kan 
plaasvind solank die Unie-rege
ring sy eie naturelle ,onderdruk" 
met apartbeidsmaatreels nie. En 
so sal die kleurstryd tussen die 
partye in die Unie ook uitgebrei 
word tot die aangrensende na
turellegebiede. Die Engelsspre
kendes van die Unie sal aange
hits word om teen dr. 1\lalan te 
stem omdat hy maar net anti
Brits en die eis ten opsigte van 
die protektorate maar net die 
eerste stap na 'n republiek is. 

TOT DAAR 'N KLOOF IS 
So sal die partypropaganda 

homself opwerk tot 'n punt waar 
die V.P. uiteindelik ook die be
ginsel van oorhandiging sal ver
werp. 

Dan sal dr. 1\lalan wel sy ver-

(Vervolg in volgende kol.) 

(Vervolg van vorige kol.) 
kiesing wen en aan die volk kan 
wys hoe onvaderlandliewend die 
opposisie is, maar dan sal daar 
nog 'n groot skeur in die volk 
wees - 'n volk wat op die oom
blik toe dr. Malan besluit bet 
om oor bierdie saak na 'n party
politieke stembus te gaan, so 
eensgesind oor die vraagstuk 
was dat s~fs al die leiers van 
die opposisie-party tot op bierdie 
oomblik bulle vir die oordrag 
beywer h.et. 

'n Nog belangriker gevolg sal 
wees dat 'n algemene verkiesing 
oor die saak juis die indruk by 
die Britse regering sal verwek 
dat die Unie se bevolking daar
oor verdeeld is. AI gevolg wat 
dr. Malan se optrede dus kan he, 
sal wees om aan sy party meer 
stemmc te besorg, maar ten 
koste van die inlyning van ge
biede wat dr. Malan as ,dring
end" beskou. 

menU~re terrein waar dicselfdc 
teenstanders wat vir die kampc 
en tronkc verantwoordelik was 
besig is om vir die volgende 
kragsmeting te organiseer. En 
slegs onkundiges sal die teen
stander se krag onderskat. 

7. In die voorgesteldc ecnwor
ding op parlementere terrein is 
die republikeinse gedagte in die 
program van beginscls veran
ker. Die saak wat by die O.B. 
nommer een is, bly ongeskondc. 

8. In die voorgestelde eenwor
ding word clke lid van die be
trokke partye (hetsy A.P. of 
H.N.P.) outomaties en sonder 
inkwisisic lid van die nuwe, 
eengeworde party en die van 
ons wat 0 B. is, bring ons O.B.
skap saam met ons daarin. 

9. Ek weet dat daar 'n klou-
3Ule in die nuwc party is wat 
-in die verlede en in 'n ander 
party-vir ons bittere herinne
ringe het. Ek weet dat niemand 
:n die O.B. van daardie klousule 
hou nic of dit goedkeur nie. 
Ook ek nie. 

10. Maar tewens weet ek dat 
ons die publieke erewoord van 
die adjunk-ecrste minister het 
dat daardie klousule nie bloot 
vanwee ons O.B.-skap teen ons 
toegepas sal word nie, soos dit 
'n die verlede en in 'n ander 
party wei bloot vanwee ons 
O.B.-skap op ons aangewend 
was. En ek aanvaar daardie 
versekering van 'n eerbare Afri
kaner. 

11. Met die oordraging van 
die republikeinse gedagte In die 
'1uwe beoogde eenheid van die 
Afrikaner op parlementere ter
rein en met die versekering 
dat ons, met beboud van ons 
O.B.-skap, welkom is om tot die 
nuwe eengeworde front toe te 
' ree en om ons kragte in te ska
'tel by ons medc-Afrikaners wat 
. . . ongeag onderlinge geskille 
.. net soos ons die beveiliging 

van die blanke en van ons va
derland beoog, moet elkeen hom 
)f haarself afvra, in die lig van 
1ie eie gewete, of hierdie voor
uitsig op beeindiging van die 
broedertwis van die hand ge
wys durf word. 

12. Van my, as Ieier van die 
Ossewabrandwag, het u in die 
verlede dikwels verlang dat ek 
Ieiding moet gee. Soms in a! 
die onsekerheid waarin die po
;isie gehul was. Ook in hierdie 
~eva! wil ek die verantwoorde
likheid nie op ander skouers 
gooi nie. Ek verwelkom die 
hoop om in die beoogde eenwor
ding die wonde van tien jaar 
van brooderstryd te kan ver
bind en om, in lojale saamwer
king met mede-Afrikaners, met 
volle beboud van my O.B.~skap, 
die nasionale saak te bevorder. 

Want in elke stryd kom daar 
die tyd waar die stryders vre
de moet oorweeg . . . vera! in 
broederstryd! 

Ondervoeding In 
Ons Land 

Die omvang van ondervoeding 
in die Unie is sodanig dat om
vattende en aktiewe stappe ge
doen moet word om die voe
dingspeil van die bevolking te 
verhoog, lui 'n verslag van die 
kommissie van ondersoek na 
skoolvoeding. 

Die gemiddelde persentasie 
van die oorwig van ondervoc
ding in skole is - blankes 0.9 
persent, Bantoes 33 5 persent, 
Kleurlinge 44.1 perscnt en Asia
tc 45 persent. 

,'n Vergelyking met ander 
Iande toon egter aan dat die 
voedingsposisie vir die verskil
lende rassegroepe in die Unie 
nie in die minste kleiner is as 
die van die ooreenstemmende 
groepe elders nie," se die vcr
slag. 
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~ Van Die Os Op Die E.sel 
!IJ ,~~-.U~,,~ Y,~,~~~~"~ .. ~::.!~.~ ~:'~~n ~; ~:..~:~~; Die laaste en vera! die hoogste woord oor die bedoeling 

van die lidmaatskapsklousulc in die konstitusie van die 
nuwe Nasionale Party is verlcde week deur die hoofleier 
van die te stigte party gespreek op die Kaaplandse kongres 
van die H.N.P. tc Oos-Londen. Dr. Malan, wat verant
woordclik was vir die oorspronklike opstelling van hierdie 
klousul~ en ook vir die invocring daarvan in die konsti
tusie van die nuwc party, bet geen onduidelikheid gelaat 
oor die bctekenis daarvan nie. Volgens verslag in Die 
Burger hct hy gesc: 

Jl ersoek A an 
Mnr. Strydom 

Ek het bchoefte om 'n vrlen
dclike versoek tc rig aan mnr. 
J. G. Strydom, die Transvaalse 
Icier van die Hcrcn!gdc Nasio
nalc Party. My versoek ann hom 
is om tog nic die soort rcpublick 
waarvoor hy staan te vcrswyg 
wanneer hy oor 'n republiek 
praat nie. Dit is ongelukkig van
dag nie gcnoeg om net van 'n 
rcpubliek tc praat nic. Sedcrt dr. 
D. F. Malan in 1949 uit Londcn 
tcruggekecr hct met die splinter
nuwe ideaal van ,,'n republiek 
binnckant die Britsc Stntcbond" 
hct dit nodig geword vir Afrika
ner.s om die .. republiek" tc kwa
Ii!iseer wanncer hullc daaroor 
praat. Daar moet nou uitdruk
lik gese word van wattcr soort 
rcpublick gcpraat word Of van 
die koning sc rcpubliek binnc
kant die Brltsc Statcbond Of van 
die volk sc rcpubliek buitekant 
die Britsc Statcbond. 

Wat Is Waa,.heid En 
JFat Is Propaganda? 

Ek het nou die dag 'n bcrig 
in Die Vadcrlnnd en later weer 
in Die Volksblad gclces wat my 
onwillckeurig laat dink hct ann 
die woorde wat 'n vriend van my 
baic lief is om te gebruik. Hy 
sc altyd dat die mocilikste taak 
van 'n koerantlcser is om te on
dcrskci tusscn waarheid en pro
paganda. En ek dink hy Is hccl
temal reg. 

Party oor die vloer van die huis 
mag stap (klaarblyklik na die 
Vercnigde Party toe> en dat as 
hy dit doen die vcrwagting is 
dat vyf of scs andcr volksraads
lede van die Nasionale Party sy 
voorbccld sal volg." En dit is 
die gcbcurtenis wat die groot 
opskudding gaan vcrwck. 

, Om die eenheid te bewaar moet daar gewaak 
word teen groepvorming binne die party. Ook in bier
die verband bet ons Jesse geleer. In die laaste jare 
van die oorlog is hierdie verskynsels geopenbaar en ek 
het 0{) Craclock gewaarslm ..• 'n Groep binne 'n party 
is 'n onmoontlikheid. Dit is 'n slang binne in die 
paradys. !Uaak hom dood. U het reg daartoe, want 
ons is 'n demokratiese party en hou jaarliks kongres. 
Die lcongres is die plek om dinge reg te str~·k." 

In die koerante (insluitende 
Die Vaderland en Die Volksbladl 
wat verslag gedoen hct van die 
verrigtinge van die Afrikaner
party se onlangsc kongrcs op 
Bloemfontein, het ek gelees dat 
die samesmelting van die A.P. 
en die H.N.P. .,cenparig" goed
gekeur is. Daaruit kan die bil
llkc aflciding gcmaak word dat 
gecneen van die afgevaardigdes 
wat die kongres bygewoon het 
tc<>n die samesmelting gckant 
was nie. Maar is dit so? 

Voorts beduie die blad, op gc
sag van sy politickc korrespon
dent, dat hierdic gebeurlikhcid 
algemeen bekcnd is in die kringe 
van sowcl die Nnsionale Party 
as die Verenigde Party. En dat 
die drukkc opknapping van die 
onderskeie partyorganisasics vcr
oorsaak is dcur die moontllk
heid dat 'n politieke krisis die 
regerlng kan dwing om 'n vroce 
verkiesing uit tc sluyf. 

Dat dr. Malan die Ossewabrandwag in gedagte bet, blyk 
uit sy \ erwysing na sy Cradockse toespraak in 1940, waar 
hy dit oor die Ossewabrandwag gehad het. Dit moet dus 
duidelik wees dat dr . .&lalan sy diskriminasieklousule in die 
nuwe J)arty gevoeg bet om tc verhoed dat lede van die 
Ossewabrandwag 'n groep binne die party sal vorm. Lid· 
maatskap van O.B.-Iede !-tal dus aileen geduld word 
indien die Ossewabrandwag ' erdwyn - iets wat dr. lUalan 
blykba.ar hoop sal gebeur. 

Met hierdic erkenning van die hoogste gesagvoerden 
wect elke O.B.-lid nou waar hy staan en ons is nie van plan 
om hieroor mcer te se nic. 

GEV AARLIKE NEIGING 

Ons wil cgter vir 'n oomblik stil staan by hierdie 
stclling van dr. Malan en die konsekwensics wat daarin 
opgesluit Ie. 

Op 'n vcrgadering in Suidwes 
het mnr. Strydom die volgende 
vcrklarlng gcdocn: ,Suid-Afrika 
het reeds ver gcvordcr met lly 
vryheidstryd, maar hierdie vry
heidstryd sal nic voltooi w~ 
voor ons ons eie republick hct 
nie." Dlt is mooi woorde en ek 
hou daarvan en ek is bly dat 
mnr. Strydom dit gcbruik hct. 
Ek is ook bercid om aan tc 
neem dat mnr. Strydom met 
,ons eic rcpublick" In gedagtc 
gchad het en nog het - 'n 
republiek buitekant die Brits!' 
Statebond en sender bchoud van 
die Britsc konncksic. Daarom 
vra ck dat mnr. Strydom in die 
toekoms uitdruklik moct sc dat 
die rcpubliek waarvan hy praat 
die volk se republiek is, en assc
blief tog nic die koning sc rcpu
bliclt nic. 

Luistcr nou wat sluyf Die 
Vaderland van 27 Augustus 1951 
ten aansien van mnr. J. G. Bc
nade, wat 'n lid van die hoof
bcstuur van die Afrikanerparty 
is en wat tcenwoordig was op 
die kongrcs wat ,eenparig" ten 
gunste van samesmclting met 
die H.N.P. belSluit hct: 

Dit is Forword se storic. Ek 
kan dit nic bevestig nic, want 
ek wect van gecn volk!!raadslid 
of -lcdc wat voorncmcns is om 
uit die Nasionale Party te be
dank nie. Ek l{an ook nic 'n eed 
ncem dat dit onwaar is nie, want 
die onmoontlike gebcur ook 
soms. Die vraag is nou: Is dit 
waarhcid of Is dit propaganda? 

Jr'il Politici Se Tonge 
Kniehalter 

Die parlcment hct 'n spesiale 
komitee bcnoem om in hicrdic 
rcses oorwcglng te skcnk aan 
,metodes waarvolgcns parle
mcntsittings verkort kan word" 
en ,.om te kyk in hocvcrrc de
battc ingekort kan word." Ek 
hoop werklik dat die komitcc 
docltreffcndc plannc aan die 
hand sal docn. En in hierdie 
blyc vcrwngting vcrwclkom ek 
die aanstclling van die komitee. 
Elt moct egtcr in aile ecrlikhcid 
beken dat hoewel ck hoop vir 
die beste, ek my tog klaarmaak 
om nic tclcurgcstcld te wees as 
die slegstc gcbeur nic. 

Ons het bier te doen met die verabsolutering van die 
politieke party wat uiteindelik kan ontwikkel tot die groot
ste gewetensdwingelandy wat ons volk nog geken het. 
Wanneer 'n volk nie meer die reg bet om tussen die twee 
vleuels van sy l\lajesteit se regering en sy Majesteit se 
OJlposisie ten aansien van die een of ander ideaal of begin
sci te organiscer sondcr om deur die politieke partye uitge
ketter te word nie, bly daar indcrdaad maar weinig oor 
van die sogenaamde ,,·ryheid van assosiasie" waarvoor 
die demokra!>ie glo staan. Geen meoingskakerings oor 
bepaaldc aspekte van openbare belang sal meer geduld 
word nie, behalwe as mense bereid is om 'n eie party 'te 
stig, in watter geval bulle vir skeurmakers uitgekryt sal 
word. Jy kry dus die posisie dat voorstanders van 'n 
bepaalde ideaal of beginsel - se maar christelik-nasionale 
onderwys - gedwing sal word om voeling met ander 
geesgenote te vermy. Hulle sal hoogstens toegelaat word 
om op losse voet beskrywingspunte op partykongresse voor 
te stel, maar geensins om 'n selfstandige, landswye aksie 
van stapcl tc stuur om die volk vir bul stand.punt be\'ros 
te maak nie. En as die partyleier toevallig nie van die 
bcpaalde standpunt bou nie, gebruik hy eenvoudig sy invloed 
op die kongres om dit te verongeluk. En niemand sal die 
reg he om daarna binne die party 'ir die stand punt te 
gaan organiseer nie. 

ONMAG VAN KONGRESSE 

Dr. Malan verwys na die kongres as die plek om dinge 
,reg te stryk." Op papier klink dit nogal nie onaardig 
nie, maar elkeen wat met die prosedure van partykongresse 
bekend is, weet wa.t 'n vrugtelose instrument hierdic Jogge 
en kortst~ndige liggaam is om 'n standpunt te prOJ)a.geer 
en hoe gering die invloed is wa.t selfs 'n formele kongres
besluit op die gang van sake bet. Hoeveel kongresbesluite 
is al ooit uitgevoer? Daar staan nog 'n - ons meen een
parige - kongresbesluit in die notuleboek van die H.N.P. 
wat lui dat die Icier van die 1>arty, indien hy eerste minister 
word, nooit na Louden mag gaan nie. Dr. Malan was nog 
nie tien maande aan bewind nie, toe het hy na Londen 
gegaan waar hy die republikeinse idcaal gaan afwater het. 
In die laat twintiger jare het Nasionale Partykongressc 
eenparig en byna-eenparige besluite geneem ten gunste van 
skrapping van die Joods-gelnspireerde ,.gewetensklousule" 
in die wet op boer onderwys. Die destydse nasionale minister 
van ondcrwys, dr. D. F. Malan, bet van die kongresse verskil 
en die klousule hct bly staan tot op hicrdie dag. 

Die ervaring het eertler geleer dat as 'n ding 'n vrooo 
clood moet sterf, by net ,aangeneem" moct word op ·n 
lcongres. Dan is a lma! tenede en die docl is be~ik, net soos 
a.Jmal tevrede is as daar maar net 'n republikeinse klousule 
in 'n party se program staan, al maak niemand propaganda 
vir die republiek oie. 

As die volk nie mcer die reg mag he om te organiseer 
vir bepaaldc oogmerke sonder om deur 'n politieke party 
doodgemaak tc word soos ,'n slang in die paradys" nie, dan 
is ons fluks op pad na die onverdraagsame tydperk van die 
antichris waar aileen diegene sal kan koop en verkoop wat 
die merk van die dier het - 'n ' 'erskynsel wat hom reeds 
in die kommunistiese partye openbaar waar periodieke uit
!-tuiwering t'tl likwidering van ,afw;\·kendcs" moet verst>ker 
dut aile let.le \an die party dinl' soos die Jeiet· dink. 

rr ... ~$ ook pro/. L. ]. clu Plessis se alandpunt eld~ra in ltierdie uil(l<llt'P). 

,.Dr. Colin Steyn, Icier \'an die 
Vcrenigdc Party in die Vrystaat 
en L.V. vir Blocmfontcin-Stad, 
sal volgens gocding<>ligte poli
tieke kringc in Bloemfontein, in 
die volgende algemenc verkic
sing 'n nominasictryd in die Vcr
cnigdc Party moct vocr teen 
mnr. J. G. Benade ... 

En verdcr: ..... die aandui
dings i:; dat hy <mnr. Benade) 
nie by die nuwe Nasionale Party 

JUoenie Eierllans Oor wat staan gestig te word, sal 

D 
aansluit nic ... " 

ie Republiek Nie 'n Paar dac later het Di<> 
Ek dink mnr. Strydom wcct Volksblad die proses om van 

baic gocd waarom dit nodig is mnr. Benade 'n ,.!!np" te maak 
dat hy reguit moet praat. Dit voortgesit, en in sy kolomme 
word mos algemccn aanvaar dat verklnar dat mnr. Benadc Die 
'n onderleier van 'n party die Vad<>rlnnd se bcrlg ,nie ontken 
bclcid wat deur sy hooflcicr nie" en dat hy weicr om kom· 
neergele word, onderskryf. En mentanr te !ewer oor die moont
boonop neem clkcen aan dat 'n likheid dat hy ,.in die volgendc 
kabinctsministcr saamstem met verkicsing kandidaat vir die 
di~ .bcleid wat deur die eerstc I Verenlgde Part~ teen dr. Colin 
mm1ster gcstel word. En as dit Steyn sal wees. 
nie die gcval is nie moct die Nou Is my vraag: Het mnr. 
bctrokke ond<>rlcier en di<> be-, Bcnadc op die A.P. se kongres 
trokke minister uitdruklik en ten gunste van samesmelting 
reguit die teendeel verklaar. Dit met die H.N.P. gestem? Indien 
is bckend dat die neergelegde en wei, waarom sal hy dan nic by 
vcrklaarde beleld van mnr. Stry- die nuwe Nasionale Party aan
dom se hooflcler en van sy eer- sluit nie? Of het mnr. Benade 
ste minister, dr. D. F. Malan, is miskien die kongres verlaat 
dat Suid-Afrika ,onder cnige voordat die kwessic van same
omstandighede" 'n lid van die smelting nog tot stemming ge
Britse State bond moet bly - bring is? Indien wei, was die 
selfs al word Suid-Afrika 'n re- samesmeltingsbesluit dan ,ccn
publiek. Dlt bctekcn dat wan- parig?" 
nccr ~r. D. F. M~Ian van . 'n Afgesicn van mnr. Bcnadc se 
repubhek praat, hy n rcpubhek optrcdc, stcl ek die vcrdere 
binnekant die Britse Statebond vraag: Het daar nic nog ander 
bedocl. En as mnr. Strydom afgcvaardigdcs ook uit die kon
va.n 'n rcpublick praat kan met grcs gestap, wat hullc nie met 
net soveel reg aangcnccm word samcsmelting wou vercensclwig 
dat hy met sy Icier saamstcm en nic? My vrac bcantwoord hulle
'n republiek binnekant die Britsc self. Nou moct my Icscrs maar 
Statebond bcdocl as wat kan self oordccl of die bcrigte oor 
aangenccm word dat hy met sy die ,eenpa.righeid" van die sa
Icier vcrskil en 'n rcpublielt mesmelingsbcsluit waarheid of 
buitekant die Britsc Statcbond propaganda was. 
bcdoel. 

Ek wil nie he dat mnr. Stry
dom sy rcpublikeinsc .~;tandpunt 
in dubbclsinnighcid moet hul 

Die Stappery Oor Die 
Vloer J' an Di(> lluis 

nie. Slcgs deur voortdurencl Hier is nog 'n propaganda- of 
heeltemal ondubbclslnnig tc wces waarhcidraniscl. Ek wonder of 
sal hy sy status as egte republi- daar ecn van my Iesers is wat 
keinsc Icier kan handhaaf en sal dit kan oplos. Ek kan nic. 
hy die saak van egte republika- Ek lees in Forward - 'n koe
nismc 'n diens bcwys. Dcur rant wat die S.A. Arbciderspart) 
dubbelsinnig te wcM of dcur die onderstcun en wat In Johanncs
skyn van dubbclsinnigheid tc burg uitgegec word - dat ,.bui
vcrwck, gee hy sy vyande - in tengcwonc toncle" en ,.scnsasic
sy eic party - die gcleenthcid wekkcnde verwikkclinge" aan
om tc fluister dat hy 'n eierdans staandc jaar verwag kan word 
uitvocr ten aansien van sy rc- wanneccr die parlemcnt weer 
publlkcinse standpunt. vergad<>r. Dit hct vir my inte-

Ek kan nie glo dat die bc
roepspolitici nou skielik self 
moeg gcword het vir hul eic 
langdradige spraaksaamheid nie, 
Die mcnse is so lief om hul eic 
stemmc tc hoor dat ck glad nie 
oortuig is dat die komitce daar
in kan slaag om hul praatlustig
heid docltrcffend nan bande tc 
Ie nic. Ek hoop die komitcc 
slaag daarin, maar ck is bevrccs 
dat solanl{ die bcrocpspolitici sc 
praathuis bestaan, sal sy produk 
maar altyd die temcrige woordc
vlocd wees. 

Dit word gese dat 'n mens nic 
met 'n vrou oor haar ouderdom 
moct lol nie. Sy Is glo baic gc
voclig daaroor. Ek weet nic of 
dit waar is nic. Maar ck wcct 
wei dat 'n mens nic met die bc
roepspolitikus oor sy ,.toesprakc" 
moct lol nie. Hy is vreeslik ge
voclig daaroor. Elkc sukscsvollc 
bcrocpspolitikus hamer die gc
loof by sy klcscrs in dat die 
stortvlocd van woorde wat hy op 
sy party se vcrhoog kwytraak 
,.die volk sal red" - en wee die 
armc kcttcr wat dit nic wil glo 
nic! 

Boonop glo cll{C berocpspoliti
kus vas dat die treffende woorde 
wat hy in die parlement uit
spreck ,my !!Ctcl sal red" as sy 
kiesers dit maar net kan hoor 
of Ices. Derhalwe kla hy steen 
en been dat sy party se koerante 
hom gruwclik afskecp as sy 
trcffende woordc nie ml't ophef 
en vollcdig .,in die pcrs" verskyn 
nic. 

Dit is nou die taak van die 
spesiale komitec om met hierdic 
,toesprakc" van die berocpspoli
tlci tc lol, ja. om dit te ver
kort en misldcn selfs uit tc ska
l<cl. Bcgryp jou aan! Wat ga.an 
van die berocpspolitici se ,.armc 
ou volkic" en .. my sctel" word 
as die spraaksame mense sc 
tonge in hul cie praathuis ge
lmiehaltcr moct word? Daarom se ek aan mnr. Stry- n•ssant g<>klink en to<> lees ek 

dom: Moenic die soort republiek verdcr om uit tc vine! wat di<' 
waarvoor u staan vcrswyg wan- oorsaak \'an die wondcrbaarlikc 
necr u oor 'n rcpublick praat nic. l skouspdc sal wees. 

Het my l<'scrs al ooit van •n 
onbcgonnc taak gehoor? Dit is 
wat die komitee aangcpak het. 
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DIE MOHAMMEDANE: VIR 
WIE GAAN HULLE VEG? 

Die slegte nu.us wat uit Egi}lte, Persie~ P akistan en 1\larokko kom 
trek die aandug OJl 'n probleem wnt tot nou toe, denr nuder helangrike 
h<'slissing~.; uit die oog gelaat is. 

Onwillekem·ig daag die naag o p: Waner posisie sal die 1\lobamme
daanse volke in die verdeling tu!'lsen Oos en Wes innt"em? 

As ons na die landkaart kyk, sien ons dat die Iande wat deur 
.:\lohanunedane hewoon word ' n uitstekende stt·ategiese hetekenis het. 

In die westelike Miduelland
se Sec is Moroltko, Algerie, 
TuncsW en in die oostelikc dec! 
'l'ripolic, Egiptc, Sirlc en 'l'ur
kyc, 

Die bogcnocmdc Jande word 
bcwoon deur Mohammedanc en 
vorm die bufferstatc van die 
suldcliltc dec! van Europa. 

En van Turkye oor Irnlt, 
Transjordanie, Arabie en Egip
tc is dit weer Mohammcdnansc 
vclh~ wat die brug na Afrilta 
vorm. 

Dicsclfdc geld vir die groot
pnd na Indii:; ook bier vorm 
Momammcdaanse Iande en volkc 
~<oos Pcr.qie, Afganistan en Pa
kistan die buffer vir Indie. 

En eindclik is 'n decl van 
Afrika in die weste van die 
Indicsc Oseaan en 'n groot dccl 
,·an Indonesia in die oostc van 
die Indicsc Oscaan, mohammc· 
d'lans gesind. 

\.\'AARSKUWL'iGS 

Die hclc posisic is so dell
kant dat Amcrika die kwaad
willigc Britto gcwaarsku het om 
nie 'n onbedagtc stap te doen 
teen die Persc nic. Engcland 
het dan ook PcrsW vcrlaat of
skoon die Engclsc vloot en val
sltermtrocpc gcrccd gestaan het 
om PersiO binnc tc val. 

Vii' clk.e voll< wat die Engebt~ 
juk wil afgooi e n s.r nyhcid 
wil verlu3: hied die h uidigt• 
politieke toe .. tand die geleent
heid. 

In Morokko beers sedert 
maande 'n krisis oor die na
sionale aspirasies van die Mo
hammcdaanse pnrtyc wat 90 
Jlf'rscnt mccrderhcid van die 
hdc bevolking vorm. Fransc 
ltoerante erkcn dat Frankryk 
nic aileen tccnoor 'n radikalc 
nasionale party tc st.aan g<'korr 
bet nie, maar wei teen 'n vcr
<'nigdc nasionale front. Sclff 
Mohammcdane wnt altyd pro
Frans was is vandag teen 
Frankryk omdat bulle sicn dat 
die Jode nic aileen in Franluylt 
ni<', maar mcer en mccr ook in 
Moroklto rcgecr_ 

STEUNPt;NTI: 

Amcrika is baic bcsorg om 
Morokko, want die V S.A_ se 
lugmng hct vyf groot lugstcun 
puntc in die land. te wcte ir 
Casablanca, Rabat-Sale, Mck· 
ncs, Marakech en Port-Lyantcy 
Nntuurlik i~ sulkc steunpunt• 
van gecn waarde as die inhc<'m 
sc bcvolking teenoor die bcset
tcrll vynndclik gesind staan nie 

Ook in Tunesic is alles nic 
pluls nie. Die Fransc moC't di(: 
bevolking met noodregulasie:; 
rcgecr. In die jaar 194.3 het 
Fransc trocpc met tenks voor 
die palcis van die Bey (titel 
van die h<•crser van Tunesii.il 
verskyn en hom gedwing om 
af tc tree omdat hy met Duit!l
Jand gesimpatis<'cr hct_ Nadat 
hy bedanl< bet, stuur die Franse 
hom wcg en hct hy as banne
ling gestcrf. 

Die Franse hct 'n opvolger 
as Bey geplaas wnt 'n buigbarc 
wcrktu!g van Frankryk was_ 
Maar die Tunesicsc volk wil 
van die Fransc nilts weet nic 
en hct in hul duisendc by die 
radikalc nasionnle party aange
sluit_ 

WAPENGEWELD 

Frankryk lean f!Y hecrskappy 
in Tunc.sic net met wapenge
wcld handhnaf. So dang ook 
hil•r die vrang up wnttf'r wnar
dc hct die vlool f'n lugst£'unpun
tc in hierdic land ns die volk 

van Tuncsli! ln die \Vesterse 
moondhede gecn vricnde maar 
wei ond£'rdrukkcrs sien_ H oc 
kan Amcrika die kampvegter 

c:~~~~::.:!!~] 
vnn demokrtl'iiC', <lle bewys le
\VI~I' dat by die' &ake van demo
krasie en vryheid \'erdedig wan
neer by demokra">ie en yryhcid 
nan die :uorokknnnse en Tune
siese volk weerhou? 

Die tussen Morokko en Tune
sic gclce Algerie is staatsrcgte
llk 'n dcel van Frankryk en is 
daarom in 'n heeltcmal andcr 
posisie as Morokko en TuncsHi, 
maar ook Algerie se bcvollcing 
is ncgc-tiendes Mohammcdaans_ 
En ook hier is die nMionale 
bcweging sterk. 

A'> die volke .sien dat die 
moondbt!'de vir wie bulle moet 
ng, bulle nie die HJbeid wil 
gee nie <lan sal bulle elk!' kan!> 
waarnE'em wat aangebied word 
om bulle regte toe verkry. 

1\tOSKOUSE PROPAGANDA 

1\to'lkou doE'n alles om diE' 
:\otohammednanse volke tc oor
tuig dat 'n oorlog tus11en Oo .. 
en \ \'es bulle die kans gC<' om 
die nyheid te vcrkr~- a~ bulle 
by :'\lo~>kou aansluit. Die agen
le \an ~toskou werk ncrens ~>O 

ywerig 1\., in die 1\lohamme
d!k<tnsc Jamie nie. 

Die sul<scs van die kommunls
tiesc propaganda hang van die 
gebrck ann insig van die \Ves
tersc moondhedc af_ 

Die noodlottige beleid van d ie 
\\'este---en dnn.rmee d ie ooreen
kom .. tigc <,uk-.e'i van ) Jo.,kou
kom op nadrukl.ke wyse in die 
twE'e "enuwrrpunte van d il' 
Oos-"'e.,·botsing tc voorskyn : 
Egiptc en Persie, 

Die voorvnllc in Pcrsie hct ek 
:ll in twee artikels beskryf maar 
ek wil hier nog bcsonder be
klemtoon dat <lie houding "·an 
die :\lohamml'daanqe "·olke in 
gel"n geval a pr iori anti-\\'es
te~ b nit!', manr nog minder i'i 
dit pro-Ru.s.,iel>. 

Die Persicsc situasic is uit
sluitlik 'n nasionalc gevoclsaan
gelcentbeid gcdryt deur die be
geerte na politicltc vrybeid e11 
ekonomiese selfbcslcikking om 
die armoede van die land te 
bekamp. Natuurlik sal Enge
land sy voormalige omkopery 
voortsit en miljocnc van ponde 
ann geldgierigc verraai<'rs span
deer om vir die rC'gering van 
dr. Mocssadig mocilikhcld tc 
besorg, maar cit dink dat die 
Pcrsicsc volk die tocstand on
d<'r bchecr sal hou. 

GEVAAR 

'n Drcigende gevaar het in 
EgiptC' ontstaan- Egipte cis die 
herstcl van sy nasionalc socwe
rcinltcit dcur die terugtrrltking 
van die Engelse trocpc uit die 
Su<'z-knnnnl-gebicd asook die 
h£'rstel van sy eeuoue vcrbin
ding rn<'t die Soedan. 

Uit 'n parlcmentlirc bron In 
Kairo, vernecm ck dat Egipte 
aile hoop Jaat vaar hct om met 
Engcland tot aanneemlike tcrmC' 
te kom. Die situasic is baic 
ernstlg en ledc van die Egip
liesc pnrlcmcnt het mosics in
t;edicn om: 

<ll neutrAal te bly in die bot
sing tus!len Oos en Wes. 

<2> Afk(•uring van aile plan
ne vir 'n gemecnskaplik£' 
vcrdediging van die Mid-

dc-Ooste. 
<3> Egipte moet homsclf 

voorsicn van wapcns uit 
Rusland_ 

Hicr I~ die gevaar oop en dit 
is jammer dat die Amerlkaansc 
gencralc staf bier nie ingryp 
en Engclnnd dwing om die vcr
dediging van die Midde-Oostc 
n · c in gcvaar te stel nie_ 

RRITSE POLITIEK 

\Veer llien ons hier die Tanus
kop van Engcland sc politick. 
Aan die cen kant gee Engeland 
aan swart mcnsvreters, heidcnc 
en annlfabctc die vryheid en die 
reg om 'n cic rcgcring te vorm. 
Aan die ander l<ant hou Enge
land vas ann die onderwerping 
van volkc wat lank voordat 
Engeland bestaan het reeds 'n 
eie kultuur gchad het_ 

Buiten Egiptc en Persie on
dcrdruk Engcland nog vandag 
twee nasics van die wit rasse, 
nl. die Iere en die Duitsers-

Ek wil graag die gcestelikc 
kontras tussen diC' twec volke, 
die Engelsc en die Egiptenare 
'n bietjic illustrcer. 

Die Engelsc val in die jaar 
1600 Ierland blnnc en konfis
kecr al die Iande en gee dit 
oor aan Engclsc groot-grondbe
sitters_ Na drkbondcrd jaar is 
die onderdrukking so groot en 
die lot van die Icrc so swaar 
dnt 4 miljocn Icrc die land moet 
verlaat en na Amerika trek. 

In 1945 dwing die Engclsc re
gcring dcur die Potsdam-oor
C'Cnltoms 15 miljocn Duitscrs om 
huis en haard te vcrlaat_ 

EGIPTIESE BELEID 

Hoc anders handel die Egip
tcnarc. Egipte hct onder die 
dwang van die Engelsc In 1945 
tf'en die Duitscrs oorlog vcr
klnar. Maar nadat die Eglp
ticsc nasionaliste aan die be
wind gckom hct, ondcrsoek die 
Egipticsc regering die vcrhou
ding Egipte-Duitsland en kom 
tot die gcvolgtrckking dat dit 
bclaglik is om met 'n land soos 
Duitslnnd op ckonomiesc gebicd 
en vriendskaplik te verkecr, 
terwyl nog 'n oorlogstocstand 
met dlc!if'lfdc land gehandhaaf 
word. 

Op dh• 13 !\lei 1951 be!iluit 
dan ook dill Egiptiese reger ing 
om dit\ oorlogstoestand met 
Duito;lan<l op te ht!'f sonder enige 
voorbt>houd I'll sonder aanspraak 
op repara,it_., of~>koon Egipte 
gert!'gtig wa., om dit te ei~;

die Duits(' lr.er was tog immers 
in Egipte en dil' Luftwaffe bet 
baie bomm1• op Egip~ afgegooi 
en groot ska<ll'! veroorsaak. 

WAARDERING 

Toe die nn!!ionnle Duitscrs die 
nuus boor hct clke man, vrou 
en kind opgcst.aan en Egiptc 
in die gees gesaluecr. 

M:eer kon die Duitsers op die 
oomblik nie dol)n nic, maar 
hullc swccr dat hulle die cdelc 
daad van die Egiptcnarc nooit 
sal vcrgeot nic. 

Die Engclsc en Amerikaanse 
gcsante in Kairo hct nntuurlik 
gcprotesteer, maar die antwoord 
~·an die Egipt ~ese regf'rlng was 
duidelik en cem·cudig: 

Kyk o1euere! 
Dit is ons eie belange C'n nie 

julio s'n nic. 
Is dit nic 'n bcwys vnn hoe 

kultuur nic? Van riddcrlikbcid, 
van cerlikhcid nic? 

Op die grootpad nn Indie le 
Paldstnn. Ook bier is die Mo
hammcdane teen die \\'cste. 

<Vervolg in volgendc kol.> 

,, SLIM STRE.KE. '' IN 
BRITSE., KARAKTE.R 
IN BOE.RE.STE.LSE.L 

'n 1\l edewerker van die Cape Times verwys na sekerc 
,slim propagandastreke" wat deur kandidate uitgebaal word. 
Die een is van 'n kandidaat wat 'n vlugskrif uitgegee bet 
met die opsk rif op die buiteblad: Wat So-en-so (sy teen
kandidaa.t) "·ir die kiesers gcdoen het. Binne die vlugskrif 
staan niks geskrywe nie. 

Die andcr is 'n strcck van die 
Britsc Konscrwaticwc Party wat 
'n vlugskrif uitgegec hct met 
die vraag op die buiteblad: Wat 
die Arbeidersregering vir die 

<Vervolg van vorlgc koU 

in bcsonder teen Engeland, gc
kant omdat Engeland Indie nic 
wil beweeg om die Mohamme
daanse Kasjmir tc ontruim en 
'n volkstemming te laat plaas
vind nie_ 

Die helc Mohammcdaanse 
aangelecntheid is nie aileen die 
vraag van vryheid nie, maar in 
die hoogste graad ook 'n vrang 
vir gcrcgtigbeid_ 

VER GELYKING 

Die Mohammedaanse volk 
sicn hoc die Amerikancrs en 
die v.v_o_ aan die kant van 
die Jode van Israel st.aan_ Hulle 
kan dit nie verstaan dat die 
Wcstcrsc moondhede Dultsland 
wetlik gcdwing bet om die ult
gewekc Jodc weer terug tc nccm 
en ann bulle 'n volle skadcvcr
gocding tc bctaal nie, maal' 
Israel word nic gcdwing om 
skadcvcrgocding aan Mohammc
daansc vlugtclinge uit Palestina 
te betaal en bulle weer tcrug 
te neem nie. Daar is 'n miljocn 
Mobammcdanc wat vir die Jode 
gevlug hct_ 

AI hicrdic politicke en idcolo
giesc swakhcde van die Westcr
sc moondhedc in bulle vcrhou
ding tcenoor die Mohammedaan
se wercld word deur Moskou 
met gcwonc mccstcrskap uitge
buit 

Die Mohammcdaners tel 400 
miljocn mensc en ek dink dat 
dit wei 'n gcwlg is teen Moskou 
Sondcr die gcwig ltan die ocr
log teen Moslwu baic maklik 
vcrlore gaan. Engcland is die 
groot skuldigc in hicrdic opsig, 
en deur sy optrcdc grawe hy 
die graf van die Wcste-

Om Europa en die \\'esterse 
beskawing n ie in gevaar te Jaat 
bring n ie moet EngE"Ia nd deur 
die nasionale Iande en volkt!' 
van die wereld en Amerika ge
dwing word om a ile van hom af
hanklike kultuurvoll<c dadelik 
die vryheid en onafhanldik b eid 
te gee. 

Engcland moet drnstics daar
aan herinncr word dat die cise 
wat hy vir sy voll< en land 
proklameer ook die cise van 
andcr kultuurvolke is en dat 
Engeland gcen reg het om an
dcr voike daarvan tc bcroof 
nie_ 

volk kan docn. Binnekant staan 
dan in groot letters: Bedank, en 
onderaan die advies: ,Gebruik 
hicrdic stukkie papier (4 by 3 
dm.) om jul vlcisrantsoen in toe 
te draai." 

Die kocrantman vind dit baic 
oulik en stcl sulke streke ook 
vir Suid-Atrika in die vooruit
sig. 

A~DERS I:S REPCBLIEKE 

Hit!'rtlie .. oulik e streke" stann 
in skrille km\trns met die Afri
kaanse tradisle en openbaar die 
Britse partypolitil"ke gees soos 
dit nooit in llic !Bocre-republiek 
bekeml was nie. Toe pres. Steyn 
indertyd bcnocm is as kandidaat 
vir die prcsidentskap hct sy 
aanbangers onrustlg begin word 
oor sy Skotsc tecnstandcr wat 
op eg Britsc wysc vir homself 
propaganda gcmaak het. Hulle 
wou toe he pres. Stcyn moes 
dieselfde doen, maar hy het ge
wcicr en gcsc: ,Uie be trekking 
moet my soek, nie ek die be
trekking nie." 

Dit is ook bekend dat pres. 
Kruger self sy te<'nstander, Piet 
Joubert, benot!'m het en in sy 
antwoord aan sy ondero;teuners 
wat hom (Kruger) benoem bet, 
gese het dat indien dit hom nie 
geluk om die met!'rdcrbcid van 
stemme op Piet Joubert verenig 
tc kry n ic, sy beleill so en so sal 
\\'CCII as president. 

Inderdaad hct die kandidate 
van die Boere-republickc nie 
net saam vergaderings gehou 
om hul standpunte te stel nie, 
maar met dieselfdc kar en 
pcrdc van plek tot plek gcry 
en saam gcslaap. 

FYNGEVOELIGES 
UITGESLUIT 

Onder die Britse stelscl van 
wetlike burgeroorlog is 'n tecn
kandidaat 'n vyand en moet hy 
met cnige wapen bcveg word_ 
Wat crgcr is, die kandidaat moct 
sy cie lof vanaf die dakke vcr
kondig. Dit bring mee dat !!legs 
'n sekcre tipo mens bereid is 
om nan die politick dee! te necm. 
Die fyngcvO<'Iige en beskeie man 
wat m('l'r bekommerd is oor wat 
sy plig is as wat under van hom 
dink, word uitgesluit "-an deE'l
name aan landsbestuur. 

Ons heil in Suid-Afrika le nie 
ill die Britsc stelscl met sy 
,oulike propagandastreke" en 
selfopgedrongo aspirante nie, 
maar in dil' waardige en broc
derlike stelsel van ons eie 
Boereverlede. 

/fM/'14~ 
mag wees 

Kommando 
-d•e -~ 
Suid-Afrikaanse sigarel 

Gl• )064 A If 
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CAB.l£F \'r:R OI'!KLAS!UFJsF.EUDr: A.DVLR'l .ENSIES: 
Bu..laboudeilke KeonU~;twln&a: 

{Verlowlnc. buweUk, ceboorte, atert ceval, In memoriAm, celukwtnl lOJ , 
en•."• l 1 . per woord: m!Dtmum 2/S per pla,toc. Voorultbet&albaar. VIr 
berbaib;:s 2:1 psL afalac. 

ll&nde.la&d ven-aW. : 
Eerste plutnc 2d. per woord. Vir lltrb&Unco 2:1 pst. aulae . 

tatekenceld op .,Ole O. B." h'enk)'ll weekUka): 12/6 per laar of 8/3 per 
e maande. Voorultbet&albaar. Stuur ad ver teoateceld, bestelllnca, eo tntekeocel~ 
Dill VOORSLAO (ED)IS.) BPK., P osbua ltll, KaapatAAl.. 

Ml!lUBEL! 
MEtJBELS.- Beter meuball teea 

IIWiker pryae Baba waeotllea, atoot · 
lkarratllfll, drlewtele, Uooleumo, tapyte, 
ane., ook alt yd In voorraad. Glen 
Katalo~. Meld WUII'In u belaocotel. 
-~"0-lllElJBELS, L&ocatru.t l 'lt, 
Kaapata4. 1 / 12/ 11 

RADIO 
LOU\Y &1'1 LOCW , die Blroemda 

R&dlo-lna:emeun, Btulewec, P AROW, 
Yerkoop eo berate! Ra<llo'a eo Elektrleae 
:roeateUe. O.reclatreerde Elelttn.ll~ta
&AnD"ti"tre. J'ooo •~ 

GBYSBARJC 
ORY!:!HA.RE, akUfera, ou voorkoma. 

oonodlg. Oortutc u oelf deur GRY$
KA &RWONDER die loneate kuna· 
lll&tlge w~reldwonder, baar eo kopvel 
voedfngsmlddel te cebrulk , aka<lolooe, 
kleuretotvry, 0/- per llottel , cetd met 
bestelllng.--.opoM>amlddela, Poebua 
4272, Jobanneellurc. D/ 1/ 11/411 

AntiP'J'I hentel P'J'Ibare en ba&rd 
tot natuurllke kleur. Geto kleur1tof. 
Verwyder lkllfera, lu.t bare croel, ena. 
Gewaarborg ot geld teru~:. 0/ 6 P er 
bottel, poavry. Kontant met butelllnc. 
Ole Boere•-roa, Poebue 11169, olobannea
t>n.r;-. lillt/ 6/ 1!0 

1\lEDISYNE 
OESOXOBEm 11 u r ecmattce erfe 

nls, oortutc u oelf deur ona bebande 
:toga te gebrulk en u kwaal te onl 
wortel, akryf, lnll~:tlnc gratia, .&.ere
~eoeeaotld.S., P 011bua 4272, Job&nnea· 
ourg. Bll/11/4~ 

Dutaende Ia ..-da Y&.D hDlle k...-alr 
beny. T alle vlnd d&aCllkl blll8t 
waarom sal u lan~;er Iy. Skryt dadell.k, 
raadpleeg Die Boerevrou, BWI 70:19, 
Jobanneeburc. (Nr. 3) 1 / 9/49 

Beaoek ona Tak in die Wandel- 1\lotorkurre m et aluminium
ran&', Groote Kerk-gebou, vir enjins word op die oomblik deur 
Radlo'a, E lektries& Toestelle en die Kaiser-Fra zer Corporation 
:&leubell. Skryf aan 001 Pos- in Amerika op die proef gestel. 

. Na verwng word, sal dit d ie ge-
bestelllnpa.fdeling, Phil 1\l orkel, I wig van motorenjhts tot di<. 

Poabua 2721, Kaapsta.d. hcl!tc kan verminder. 

............................ ................ 
O.B. JAARGANGE i 

JAARGANG 1949-1950 
N ou verk rygbaar teen £1 5s. elk. 

PRAGTIG INGEBIND 

JIOORRAAD BAlE BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

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

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

Teken op DIE 0.8.! • 1n 
Suld-Afr ika. 111 vandar 'n Koniukryk onder 'n Brltse konlnc: 

DIE O.B. veg v1r 'n Republlek onder 'n Afrikaanae Prealdent. 

DIE O.B. 
e Verwerp d1e PArtyatclacl wat die volk verdeel en veg vir die 

P artyloae Eenbeldatallt. 

e Verwerp verteenwoord iglng deur handlangers van polltieke 
partye en veg vir rege rlng deur vrye volkllvel·teenwoordiren
en deekundi&'e beroepaverteenwoordigera. 

e Verwerp d ie Kapitalisme en veg vir 'n Afrik.aner-volka

ekonomle. • 
e Verwerp die polltleke, maat.'!kaplike en ekonom leae lntepasir 

van die n1e-blanke en veg vir teHitorlale apartheid. 

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

DIE O.B. se ideaBl 111 ook u ideaal. Help om dit te verwesenlik. 

~~c:P<Q, ~~~<:!::.<~ 

I ntekenvorm 
Neem Ma~blief my naam O'P a.t 4ntekenaar op ,,Die 
O.B!' t ot ek u in kenni.! del om toeaending te staak. 

Bier by ingealuit vind u die bedrag vaft ................... .. 

.. ... .. ........ . . .. ..... vir di.s eer.te . ... . . .............. maaftde. 

NAAM ........ .. ..... ....... ... ..... ..... ... ........ ..... .... ........ . 
(Naam en Adrcs In Bloklettera) 

P08ADRE8 ... .... ... . ....... .... . . . .. .. .. .. ...................... .. 

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

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

.......................................... 
Bandtekefting. 

~ lntekengeld : 12/ 6 per jaa.r of 6/ S per halfjaar. 

~ Voe;r UMl!lld Ko~:~:mlMte b)' plattelandse tje'lr! 
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Ander Se Menings 

Prof. Du Plessis Trek Lyn 
Vir In- En Uitsluit 

Van Groepe 
Die stelling dat groep

vorming met bepaalde 
,aksente" hinnc ' u poli
tieke organisasie nie net 
verdra behoort te word 
nie, maar dat dit kan hy
dra tot die gedurige vet·· 
jonging van die lewe van 

' . . d so n organtsastc, wor 
deur prof. L. j. du 
Plessis in Daghreek ge
maak in verband met die 
vraagstuk , ·au groter 
eenheid op i>Olitieke 
gebied. 

P rof. Du Plessis verklaar dat 
' " s a! te se(•r gencigd is om 'n 
t>Olitiekc grondwet neer te le en 
daarop 'n pollticke organisasie 
1f tc bakcn waarbinn e a lgehele 
politicke ccnvorm igheid moet 
'1eers en waaruit gcba n moet 
.vord allc enigsins afwyk ende 
)cskouinge en gcspcsialiseerde 
J roepvormingc. D it is 'n hou
Jing wat die moontlikheid sou 
..1itsluit dat byvoorbeeld Engels-
prckcndcs 'n sclfstandigc poli

ticke organisasie sou ontwikkel, 
selfs met die doc! om saa.m te 
werlt met die toekomstige Na
~ionale Party, maar op so 'n 
.nnnicr dat hulle eie-aard daar 
by erl«•n en so ver m oontlik ge
' la ndhaaf sou word. .,T og is 
1ierdie soort samewerking die 
enlgslc moontl ike om die grond
<;log te le vir saamsk a k eling van 
'n wcrklik bela ng rike g roep En-
1elssprekendcs met die Nasio
nale Party." 

DISIUtDIL~ASIE 

Die skrywer gaan dan voort 
om te ver wys na die samcsmel
ting van die twee nasionaalge-
indc partye wat ook nog bc

lcmmer word deur oormatigc 
'ksklusivisme in sekere kringc. 
Hy verwys in die verbanll nu dit> 
!>tandpunt nan die H .N.P.-lm nt 
Jat die lidmaatskapsklou .. ul~ 
van a :e nuwe party b('d oel 
is t een O.B.-letle selfs al ~oou die 
O.B. nie nan di(l eintlikt~ poli
tieke elel{siestryd dt>t'ln et>m nie, 
•n die wat ' n t yd gt>l t>d ~ in I>ie 
O.B. ingen t>em is dnt rast>gh' rl'
publikeine 'n uparte st>lf!.tandige 
poli tiel•e orgunisasie mot't vorm 
in opposisie t een die verwat('rde 
republikan isme vnn die bestaan
de politiek e pnrt~e. 

\Vat cer:<genoemde betref. 
skryf hy: 

:rnSLUJT EX UTSLt'IT 

,.Daar bly cgter aan nasionaal
gcsinde kant nog steeds 'n sterk 
element wat die noodsaaldike 
politieke ekskluslvisme (uitslui
tingsbelcid R ed.> so ver d ry! 
dat hullc gccn inklusiewe hou
ding kan handhanf t eenoor enig
slns afwykcnde beskouinge of 
inwendige kritiek of politiek e 
grocpvorminge, wat maar net 
ccn of ander element in die ge
mccnsl{aplikc bcginsel-grondslag 
bcsonder sterk bcklem toon of op 
'n besondcrc manier spesialiseer 
nie. 

.,Dit kom ook uit in hulle be
sondcre bittcrheid van optrede 
sells teenoor die groepvorminge 
aan Engelssprekende kant soos 
die Torch Comman do en die 
Un it y Fund, asof h ulle ook aan 
dnardic kant h ulle eie soort poli
ticke el{sklusivism e w il opdr ing. 

,l,uut ons hierteenoor e gt{•r 
aa n c1:e waarheid vashou dat 
d oeltreffende politieke Ie iding, 
afge!>it>n \'an die bepaalde begin
~tel wnt gevolg word, sowel die 

\ 

Yermoe inhou om uit te sluit wat 
t e('n!>tr)·dig is met die e ie begin
.,t>l, us die \ ermoe om in ((' sluit 
a ile.. wat die eie beginsel ' t>r
!4tt-rk, al is dit ook in die groot 
.,te verskeidenhe i<l va n ' orm e or 
uksente of tempo'"· 

VOORBE ELDE 

.,Dit is daa.rom te hope, met 
d ie oog op d ie geleidclike op
bou van 'n mcer omvattcndc 
Suid-Afr ikaanse nasionalisme in 
ons politick , dat die cksklusi
visme van die tockomstige Na
sionale Party dcsnoods <of sover 
absoluut nodig) gerig sal wees 
teen opposisie-partyc, m aur dat 
dit t eenoor \'Cr.,killt>nde m ount
like skakeringe binne die ~a.,io
nale beg insel ..,o inldu<,ief m ount
lilt sal optrce. 

.,I n hicrdie verband mag onl< 
met v rug daarann dink dat die 
ve rbrok kcling van die ou Nasio
n ale Party nie begin het toe daar 
binnc sy gcledere 'n Rcpublikein
se Bond on tstaan het nie, maar 
wei vanaf d ie tydstip dat wyle 
genl. H ert zog die Republikeine 
gerepu diccr hct. Aan die :m<ler 
kant het wyle g«>nl. Smuts v ir 
baie jare 'n groot en ~tultsesvolle 
politiek e masjien in staml gehou 

llt>urdut hy inwemlige slt:akering 
N l groepvormiug vertlr~ bet. 

VERSKEIDENHEID AKSENTI'~ 

KA.~ OOR GOED WEES 

.,In 'n groot politiek e organisa
sic is dit natuurlik dat akscnt
verskuiwinge binne die groot 
beginsel-raamwerk periodiek van 
die kant van kleiner grocpe aan
gebaa.n word; hulle kom dan op, 
doen hulle wer k en verdwyn 
weer , as h ulle tyd verby is, son
der om skade t e doen; intet>n
d eel, b ulle verjong die lewe \ ·an 
'n om\•atte nde volksor~ani~tasit> 
gedurigdeur; dit wil ~te a s hull ll 
toegelaat word om in die groot 
geheel deur te suur. Word h ullc 
cgter uitgeban, dan word hullc 
gevaarlike obsessies of opposi
sies, e n clemen te bcreken tot 
verbrokkeling. 

.,Om die lug tc suiwcr, sal dit 
dus goed wees as binnckort van 
gesaghebbendc kant vcrklaar 
sou word dat die Nasionale Par
ty se uitsluitingsklousule nic
man d nadelig sal affckteer wat 
in gemoede die troubelofte kan 
onders kryf n ie, mits so iNnand 
nie in llie {)raktyk optree as 
ondersteuner van 'n opposh;ie
party nie. 

REEKS GROEPE BET 
PARTY-TIRANNIE AL 
TEN OFFER GEVAL 

,Tot d usver was ons 
no~ ultyd onder d ie in
druk dat die Regering 
han~ was vir sekere 
organisasies. Ons moet 
\'andag begin glo dat dit 
teen euige vortn van 
orgaui~asie is wat nie 
direkte partyvoordcel 
mm die regerende I>arty 
len tloel het nie," ~!~r} f 
adv. Pit·ow se Nuushrief. 
Om sy gevolgtrekking te 
staaf, haal die Nuushrief 
soos volg aan uit Die 
Transvaler: 

,.Daar is niles wat hulporo<t
ltisasies ran st1·ydt·aanliyC' aard 
!.an doen wat die Nasionalc 
Party nie bctcr ot dodtn·f/en
,fcr ka11 docn nic. Laat dkr. 
i\'asioltalis by sy party staan 
en sy party opbolL in <lie wt>tc 
dat hy aa•t ·'Y 1mrty Ot noeo 
het, a!les wat hy nodig 1tet." 

D ie Nuusbrief !ewer, soos 
volg, kom mcntaar op hierdie 
verklaring van D ie Transvaler: 
.,Ons as Nasionalistc wnt die 
pa r ty-organisasic van binne so 
gocd ken soos die partylede 
sel f, weet egter dat nie party
kongrcsse of die partylede self 
-wie se en igstc tank dit is om 
fondse in te snmel die party 
is nic, maar wei 'n handjievol 
gocdbetaalde kabinetslede en in
doenas wat volgens die Nasio
nale Per.s se publikasies be
dceld is met superbrcins en 
-kragte en wie sc bcslissing te 
aile tye onbctwisbaar ltorrek 

,.Die Transvnlcr moet ons ver
skoon as ons hierdie supen ·er
wnandheid nic gaan sluk nie," 
verklnar die Nuusbrie!. 

Vcrvolgens gaan die Nuus
b rief ,.k or tliks die moordverhale 
va n die verskillend c organisa
sics" na: 

l\IOORDRE EKS 

,Di~ N uwt> Orde : Adv. P irow 
hct die reg gevra om binne die 
party sy mcde-Afrikaners te 
oorluig van 'n verbeterde en 
aangcpastc staatstelsel. H y is 
uitgewerp omdat hy ' n dem okra
tiesc reg gevra het. Vandag 
se hullc ann hom om terug te 
gaan na die party en nie tc 
,skeur' n ic. Sal hy of en ig
icmand andcrs vandag binne 
die party die reg gegun word 
om hervormings aan te beveel? 

,.Die O.B. : Die O.B. is kwan
suis vcrnietig omdat hy 'n 
vrecmde stelsel bepleit het, wat 
deur die party-Ieiers opgestel is, 
m.n.w. omdat die 0 B. te krag
tig na die sin van die par ty 
gcword hct. 

,.Die S.A. B eslcerming..,bewt'
ging: Alhoewel hicrdic bewc
ging wat d ie repatriasie van die 
I ndier s propageer het as d ie 
enigste oplossing, d eu r 'n mcer
derh eid partylede rcgeer was, is 
ook hy vernietig. Die R cgcr ing 
kon nie eerlik vir sy ledc in die 
beweging se dat die volksid caal 
van repatriasie deur hulle vcr
wcrp is nie en het toe slwlns
weg gemik en die S.A B.B. uit
geslaan . 

,,Die Blanke We rkt>r s-Bt>.,ker 
mingsbond: Kort voor die laas
te algemene verkicsing het 
more. B. J . Sehoeman, Du Pisa
nie, e.a., besluit om die wcr
}{erstemme van die Raad op die 
Nasionalc Party t e vcrenig en 
is die Blanke Werkers-Besker
mingsbond gcstlg, onder voor
wcndscl dnt dnar dnrem nou 
omgesien moet word na dle 
arme werkcr. Nadnt die arme 
werkers op 26 Mci na die arm e 
Nasionale Party-l{andidate om
gesicn hct, is die Bond ontbind ." 

Ten slotte bckla die Nuusbrief 
die feit dat die Nasionalc Par
ty ook nic die vakbonde en die 
Landbou-unic onbelemmerde ge
leenthcid gun om hulself doel
trcffend uit te leef n ie. 

I 
woord 
kuudi 

werkli 
milite 
dcren 
vrcdcs 
en dit 
, ·erbet 
bebaal 

Daar 
gepraa.t 
vredesne 
Am erika 

vooraf 
sprcck i 
radio d 
was W· 
gangspu 
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TRUMAN PROBEER 
EN VERLOOR TEEN 

'N SET 
STALIN 

lndien dit moontlik was om die politieke gebeurtenisse Yan die teens
woordige tyd mel die on bevooroordeelde b elangstelling van die geskied· 
kundige te betmg, sou mens nie anders kon as om die politiek e vernuf 
van Moskou te hewonder nie. 

Kyk byYoorhecld wat gebeur in Korea wuar .Mobko u di t reggekry 
het om 'n militcre to~stand wat 'n gewisse nederlaag vir bulle sou b eteken 
het - indien die ad"·ies van MacArth ur gevolg sou gewees h e t om 
werklik aan te "·al - deur middel van 'n "·redesgebaar om sk ep is in ' n 
militere verademing en politieke oo r winn ing. Dit is inderdaad h ewon
derenswaardig! Wat ook al d ie uitslag van d ie moeisaamvorderende 
\-Tedesonderhandelings mag wees, een ding staan soos 'n paal ho water 
en dit is dat die konununibte lml m ilitcre I>o~;isie deur d ie verposing 
~·erbeter bet en dat h nlle politick en propagandbties ' n groot sukses 
behaal het, nie net in Korea en Asie nie, dog ook in Eu ropa en · Amerika. 

Daar sal nie nou oor Korea 
gcpraat v.'ord nic, maar oor die 
vredesnet waarmee Moskou die 
Amcrikaansc politick gevang het 
en waarin Washington nou hul
pcloos hcen en weer spartel. 

Die> scldsame is egter dat ook 
hicrdic Russiese oor\\inning in 
\Vn;1hington self uitgebroei het. 
Net soos die Malik-praatjic ook 
vooraf in \Vasbington afge
sprcek is en selfs die V.V.O
radio daarvoor gebruik is, so 
was \Vashington ook die uit
gangspunt vir die jongste Rus
sicsc suksesvolle stap van die 
Russiesc vredesoffcnsief. 

VRIEXDSKAPSBETUIG~G 

Op 7 Julie 1951 het president 
Truman, anngevuur deur die 
vricndsltapsbcsluit van sy party
vriend McMahon, in 'n boodskap 
ann die Russiesc staasprcsidcnt, 
Sjvcrnik, die lof en vriendskap 
van die Amcrlknnnsc volks jeens 
die Ru.ssiesc volk uitgcspreck en 
aangctoon wattcr groot waarde 
Amerika beg aan die herstel van 
vrecdsame en vrhmdskaplikc be
trekkingc tussen Oos en \Ves. 
Die here van die dcpartcmcnt 
van buitelandsc sake en die Dc
mokratlcsc mccrdcrheid van die 
kongres hct hulsclf miskicn as 
baie slim beskou deur nou ccn
maal ook in 'n lang verklaring 
te kan betuig hoe graag bulle 
die vrede bcgeer, maar hulle sal 
nic graag wil ukcn dnt hulle 
daardeur die slngoffcr wn" Ynn 
die Russicse vrcde~oflensit-f or 
die deur die ~·yund uitgesoeldt· 
terrein en str;ydpunt nun,·uar ht•t 
Yir hul woordestry·d nie. Maar 
wanneer die uitdager die ~·eg

terrein, die ~·egtyd en -mt>todc 
hepaal, is dit tog duidelik dot 
hy die oorwinning reed., ballpad 
behaal bet. 

SLAGYSTERS 

Gccn wonder dat Moskou bier
die onbckooktc skoolscnuagtig<' 
politick van die Amerikaners ten 
volle bcnut nic. Diktator Stalin 
hct naamlik ook sy ,staatspresi
dcnt" en ,kongres" ten antwoord 
laat opmarsjecr en 'n antwoord 
gcgcc wat deurspek is van die 
dolstc bcledigings, leuens en ver
draaiings van die Amerikaanse 
bclcid, en vol gevaarlike weer· 
hakke en slagysters is. 

Die ecrstc punt: ,.Die Russiesc 
volk het geen redc om daaraan 
tc twyfel dat ook die Amcri
kaanse volk gecn oorlog begeer 
nie. Maar die Russiese volk is 
wei deeglik bcwus daarvan dat 
kragtc aan die werk is wat ter
willc van sclfvcrryking 'n nuwc 
wercldoorlog wil laat ontvlam 

Teen 
Sondagsport 

Die polislc hct die afgclope 
paar wekc aanhoudcnd toege

. . . Die uitlatings van talryko 
vcrantwoordelike manne in die 
Amcrikaanse regering en kon
gres bcvat regstreekse aanhit
sing tot 'n aanvalsoorlog teen 
die volk van Rusland. vir die 
gebruik van grusame vernieti· 
gingswapens teen die vredelic
wcnde bcvolking . . . Die rcgc
ring van die Verenigde State was 
die skcppcr van die Atlantiesc 

Deur 
dr. Otto Strasser 

Verbond, 'n militere verbond wat 
teen die Sowjet-unie gemik is. 
Die Amcrikaansc rcgcring bet 
'n hele nctwcrk militerc vestings 
in vrecmdc Iande rondom die 
grense van die Sowjet-unic op
gerig en is daarby van voorncme 
om die militcre bcrbcwapening 
van Duitsland en die berstcl van 
Japanse militarismc deur tc 
voer. Tcrsclfdcrtyd Is die Ver
enigde State self besig met 'n 
rcusc-bcwapeningsprogrnm . . . 
Die Russiese volk kan hom 
daagliks daarvan oortuig dat die 
regering van die Vcrcnlgde State 
presies die teendccl doen van 
die mooi vcrsekcrings wat hy 
ten opsigte van bcwnrlng van 
die vrede gee en wat ook in· 
druis teen die vredcsbegecrtc 
van die Amerikaansc volk." 

l\lEESTERlSTUK 

Hierdic teenset is sclfs vir 
Moskou 'n meesterstuk, veral as 
mens daaraan dink dat hy dit 
ten gevolge van \Vashington se 
inisiatief gedoen hct. Nic mindcr 
meestcrlik nie is die slagyst<'r 
wat Moskou in hierdie teenpro· 
pnganda inbou: ,Dit is die plig 
van allc vredeliewende volkc om 
'n onwrikbarc beleid van oor· 
logsvoorkoming te volg deur 
geen bcwapcning toe te laat nie. 
maar juis bcwapening te beperk, 
'n verbod te plaas op die gebrulk 
van die atoomwapen en beheer
stclscl in die lewe te roep vir die 
uitvocring van hierdie verbod en 
ten slottc 'n vredesverdrag tus
sen die vyf' groot moondhede tc 
bcwcrkstellig. Op grond bier
van hct die Sowjct-unie in sy 
poging om 'n wereldoorlog te 
voorkom reeds twcc maal voor
gcstcl dat Amcrika, Engeland, 
Sjina, Frankryk en die Sowjet
unie hul kragtc ter behoud van 
die vrcdc verenig dcur die slui
ting van 'n vrcdes- en vricnd
skapsvcrdrag." 

En sodat niemnnd kan se dat 
Moskou nie billik is nie, is die 
boodskappc van Truman en die 
kongres sowel as die boodskappe 
van Sjvcrnik en die Opperste 
Sowjct oor alle Russiesc senders 
uitgcsaai en woord vir woord in 
die mccstc kocrante va.n die 
Rooi Ryk gcpublisccr. Voor
waar 'n oorwinnlngspropaganda
kuns wat nouliks oortref !tan 

slaan op mcnsc wat Sondag- I word~ 
sport beoefcn In Kaapstad en 
ander Kaaplandsc stcdc. Na 
\'erklaar is, spruit die optrcdc 

VERLORJ<J KANS 

uit klagtcs wat by die polisic I Teenoor bicrdic lriomfercndc 
aanhangig g<•maak is. Dit is bouding van Moskou stcclt die 
gcbaseer op 'n wet van 1838. houding van \Vnshington sovecl 

skrlller at. As die eenmaal be
gonnc onwysheid van so 'n vre
dcs-twecgevcg <waarvan Moskou 
die tcrrein en die wapen gekies 
bet> nou maar minstcns met lo
gika en bcsieling aangepak en 
die bcste daarvan gemaak is 
deur tc vcrklaar: Ons is bly dat 
Moskou uitcindclik weer die 
Groot Vyf crkcn en daarmee 
weer die Vcillghcidsraad in wer
king bring, en ons stcl dcrhalwe 
voor die onmlddclllke byecnroe
ping van 'n buitcngewone sit
ting van die vyf ledc van die 
Vciligheidsraad (wat :\foskou 
sou gt-dwing bet om Sjiang Kai
sjek weer te nan~·nar, wat nog 
die erkende wettige ver teenwoor 
diger van Sjina. in dit- \'.V.O. is, 
of van sy kant die <tamt>koms 
van die Groot \'y f moes weier, 
wat die \·erantwoordclikheid om 
die 'Tedeskonferensio te laat 
skipbreuk Iy op 1\lo!lkou sou te
ruggewerp hct). Maar In plaas 
hiervan het Washington die 
dcur homself ingeleldc vrc
dcsdebat afgebrcek met die 
hulpelosc vcrskoning dat die 
voorstel van Moskou manr net 
'n propagandaslcntcr is en dat 
Moskou eers sy vorige vcrdrae 
moct nakom. 

\'OLLEDIGE OORWINXII'\G 

So vcrklaar die New York 
Times van 8 Augustus: 

.,Ten einde die oorwinning van 
:\loskou in hierdie vredcs-twcc
geveg vollcdig te maak, verklaar 
die Amerikaanse minister van 
verdcdiging, Marshall, dat by vir 
Europa nou 400,000 man in plaas 
van die 200,000 wat gewerf moes 
word nodig het, en verklaar 
Truman sc partyvriend en voor
sitter van die leerkomitee in die 
Huis van Verteenwoordigcrs, 
George H. Mahon, op 8 Augustus, 
dat daar nog net 'n minimum 
van hoop bestaan dat die ver
skillc met Moskou sonder 'n 
oorlog opgclos sal kan word -
en aanvaar die huis van verteen
woordigcrs die volgende dag die 
bcwapcningsuitgawe van 56 mil
jard dollar, wat die grootste be
drag Is wat nog ooit in die Ame
rikaansc gcskicdenis vir bewape
ning in vrcdcstyd gestem is. 

Die vredcs-twccgevcg tussen 
Washington en Moskou het tot 
sovcr op 'n duldelikc ncderlaag 
vir Washington ultgcloop. In
dien Washington in plaas van 
vredeswoorde tot vredesdade 
oorgaan dcur 'n vrcdc van ge
regtighcid en vcrsoening met 
Duitsland en Japan <en Oosten
ryk) tc sluit wat die nasionale 
belangc van hicrdic Iande sal 
koppel aan die bclange van 
Europa en Amerika, dan sal 'n 
voortsetting van die vrcdes
tweegeveg anders uitval en die 
skynbaar onvermydelikc oorlog 
afwend of ten minstc gcwcn 
word. 

Die eerste spuitaangcdrewe 
skip, 'n tenkskip van 12,000 ton, 
sal binne 'n maand op die procl 
gcstcl word. Die masjicnc wcrk 
op die beginscl van die oulydse 
waterwiel. 

STRY VOORT VIR 
IDEAAL 

!\lnr. J. F'. van der 1\l erwe (hoof
generaal), Serame, Pk. Kaal
laagte, O.V.S., skryf: 

Ek wil graag 'n beroep op allc 
O.B.'s doen om standvastig te 
bly. Toe ons beweging sy grond· 
slag as rcpublikeinse bewcging 
gckry het, het ons daardie veel
bcsprokc omsendbrief van 1/41 
laat sirkuleer. Ons was sat vir 
die partywesc omdat dit uit sy 
aard nlc die deurslag kon gee 
In 'n krlslstyd nie. Ons het ge· 
voel dat daar die party
lnstelling van Britse model 
is om ons uit te knikker 
op die gegcwc moment. 
<Daarvan het ons al telkemale 'n 
voorbceld gehad.> Om 'n einde 
te maak aan daardic rondmalery 
om maar ter gelegcnertyd 
weer 'n ander man bo tc bring 
wat aan Empircdiens gaan deel
neem bet ons tot vervelens toe 
genoeg. Nou (dit was in 1941 
meen ek) wil ons 'n dcurslagge
wende mag opbou om ons ldeaal 
tc vcrwcsenllk. En daardic mag 
kan alleen kom ult die ware pa
triot se wll om 'n staat te be 
wat waarllk republikeins vry is 
en nie op Britsc Ices geskoei is 
nie. Ons kan alleen ons ideaal 
verwescnlik buitc die partye om. 

Staan dan vas in daardie stre
we en onthou die gctrouhcld wat 
ons mekaar skuldig Is om enduit 
te kom. Wat ons In die jare wat 
verby is gesien en geglo het 
van belang vir die bchoud van 
blank Suld-Alrika, Is nog nie 
daar nie en ons stryd 1~ nog 
voor. As daar vir 'n republlck 
gestem word sal ek scdcrt 1938 
dan weer vir die eerstc en hopc
lik vir die laastc keer blnne die 
huidige stelsel gaan stem. Vir 
my is in die opbou van die nuwe 
party nog geen ideaal verwescn
lik nic, want dit bly onmagtig 
om lets konkreets tc docn. 

TELEURGESTELD 
l\lnr. R. P. van der l\l erwc 

(komdt.), Aberdeen, skryf: 

Dit is met teensin dat ek die 
brief moct skryf. Maar ck vocl 
bitter tcleurgestel, en ek is sekcr 
so vocl 99 pcrscnt van die O.B.'s 
in die KG. se Ieiding. Die KG 
Is bcwus daarvan of behoort 
dit ten minste te wees, dat die 
O.B. nlc aan die partypolitiek 
glo nlc, want die partypolitiek 
het die land nog net ellende en 
verdccldhcid besorg, en goe:c 
verdienstcs aan ex-predikante, 
cx-dokters, cx-advokate en die~ 
meer bcsorg, pcrsone wat nie 
'n sukses van hul professies kan 
maak nie, en dus geriefsbalwe 
die politick kies. Ek dink dit 
sal beter wccs as die ex-profes
sioneles Hewer gaan aansoek 
doen vir ondcrgcsklktheidspen
sioene, dan kan bulle ten min
ste die land mlnder kwaad aan
doen. 

As die KG. dan in die party
politick wil tree, waarom be· 
dank hy nie? 

Die O.B. glo aan 'n republiek 
buite die Britsc Statebond; nou 
wil die KG. he dat ons O.B.'s 

~ 

.---------., 

Eos Ons Lesersj 
Dit Sien 

----------
moct saamgaan met dr. Malan 
sc party, wat 'n huigclary van 
begin· tot end Is. Laasgenoemde 
het 'n ecd gaan afle dat die 
republick onder die Britse vler
ke moet wccs. Hy toon dit met 
dade, want toe dr. Malan nog 
opposlsie WIU bet hy vrceslik 
tekere gegaan oor die .sendings 
en rcisc na Engeland, en wat 
gebeur vandag? Waar vcg hy 
vandag en waar is hy gewillig 
om oral te help? Vcrgclyk dit 
met sy bcwerasics van die vcr
ledc. Omtrent mnr. Havenga: 
Hy is kapitalisties gcslnd. Dan 
verwag die K.G. dat ons met 
sulke lciers moet saamgnan? 

Nee, gee vir ons die regte 
O.B.'s, die rcgte Icier, en die 
O.B. sal ontwikkel tot vollc 
krag en die Malan-komblnasie 
sal moct in sy spore trap. 

As O.B., en ek is sekcr ck 
;s nie die cnigstc nie, vocl ek 
al 'n geruime tyd dat lets hapcr 
met die O.B.·hoofleiding en dit 
het nou losgebars. Los die 
mensc wat die partypolitick 
sock; stel die regte mannc ann 
die hoof en u sal verbaas staan. 

Onthou dit ten slotte, asseblief, 
dat geen opregte 0 B. by die 
partypolitiek sal aansluit nie. 

Duur Huise 
Vir Britse 
Offisiere 

In Duitsland 
Vir gt>troudo offisiere en on

deroffisiere van die Britse leer 
in Dultsland word nou huise 
maM!agewys <lPur die Duitscrs 
gebou, volle<lig met sent rale 
verwarming en tuine, wat veel 
d uurder 1'1 a'! die woonhuise 
vir Duit~r!l, ldi 'n berig in die 
E ngelse pen!. 

Die berig meld dat die huis 
wat vir ondcroflisiere gebou 
word, bcstaan ult 'n ectkamer, 
sitkamer, twee slaapkamcrs, ens. 
met scntrale vcrwarmingstoe
stel en 'n tuln van 1150 vierkante 
jaarts. Dit kos £3,100. 

D:e huis vir offisiere word 
beskryf as 'n ,villn." en kos 
£6,700. Dit het drle slaapkamcrs, 
'n bedicnde·kamcr, 'n motorhuis 
en ander gericwc en 'n tuin van 
1,100 vierkante jaarts. 

Die berig vocg daaraan toe 
dat die Duitsers nic omgcc om 
hierdie duur buisc vir die Brit· 
te te bou nie, aangesien hullc 
hoop dat bulle dit self ccndag 
sal besit! 

Kan m et l l'Otl" 

aanspraak tnaak 

dat sy kliente 

on der die bes 

geklede klasse tel. 
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, Spoor Byster"? GEEN GROEPE TOEGELAAT 
In 'n toespraak op Licbtenburg wat blykbaar voor die B I N N E N u wE PARTY tyd aan Dagbreek oorhandig is vir publikasie, het dr. J. F. J. 

van Rensburg 'n ernstige klag teen die O.B.-blad gemaak. Hy 
het onder meer verklaar: ,Ek is jammer dat ons blad (Die 
O.B.) blykbaar 'n tydjie lank die spoor byster geraak bet, 
maar dit verskoon my nie om my plig te doen nie. Ek wil 
beklemtoon dat daar in elke stryd 'n dag kom wanneer mens 
vredc moet oorweeg, veral as dit met jou broer is wat jy 
baklci." Vervolgens het dr. Van Rensburg sy standpunt 
uiteengesit soos op bladsy een van hierdie uitgawe weer
gegee, en toe as volg besluit: 

,Waarom moet ek dan baklei? Ter wille van die twis 
self, ter wille van blote broedertwis? Dit strek niemand 
tot cer nie, nie my broer nie, en my ook nie." 

Dr. Van Rensburg verwek die indruk asof die B.N.P.
leiers wat ook die toon ln die samesmeltlngsparty sal aangee, 
bul bouding teenoor die Ossewabrandwag gewysig bet, asof 
bulle vrede gemaak bet met die Ossewabrandwag en die 
broederrnis nou beeindig is. Dit is boegenaamd nie die 
geval nie. Van H.N.P.-kant is daar nie 'n enkele woord van 
vriendskap teenoor die O.B. uitgespreek nie. Die berugte 
dislcriminasieldousule van die H.N.P. is wei woordeliks in 
die konstitusie van die nuwe Nasionale Party opgeneem en 
op die B.N.P. se l'ongres in Oos-Londen bet dr. l\lalan uit
druklik verldaar dat cnige groep binne die party - dus ook 
die Ossewabrandwag - 'n slang in die x>aradys is wat 
doodgemaalc moet word. Nie vrede nie, maar voortgesette 
stryd teen die Ossewabrandwag is die tema. van die H.N.P.· 
leiers. 

Die O.B. sal sy plig versuim as by aan sy lesers 'n valse 
vrede voorbou wat net kan uitloop op die vernietiging van 
die Ossewabrandwag. Die O.B. bet niks teen die samesmel
ting van die partye nie, maar hy wil verboed dat die same
smelting van die partye die vcrnietiging van die Ossewa
brandwag sal teweeg bring. 
OORGAWE - NIE VREDE NIE 

As dr. Van Rensburg dus praat van ,vrcde" wat nou 
oorweeg moet word, is dit die censydige vrede van oorgawe. 

Dr. Malan bet geen beswaar dat indiwiduele O.B.-lede 
wat lid van die A.P. is opgaan in die nuwe party nadat bulle 
die stilswygende versekering gcgce bet dat bulle nie aan 'n 
,organisasie met 'n politieke strekking" behoort nie. 1\lAAR 
DIE OOMBLIK DAT BULLE DEUR HUL BEDRYWIG
HEDE TOON DAT BULLE AAN DIE O.B. BEHOORT, 
SAL DR. 1\lALAN TEEN BULLE OPTREE AS SYNDE 
'N SLANG IN DIE PARADYS. Met ander woorde bulle 
kan lid bly nn die party sol~nk bulle dooie lede van die 
O.B. is. 

En dit sluit aan by mnr. Havenga se versekering dat 
bulle toegelaat sal word mits ,bulle nie politiek in bul orga
nisasie bedryf nie." 

As die O.B.-Iid wat aansluit by die party 'n dooie O.B.
lid moet wees en nie ,politick mag bedryf nie" - dit wil se 
nie propaganda mag maak vir 'n republiek afgeskei van die 
Britse Stat~bond nie, nie prOJlaganda mag maa.k vir 'n eie 
Afrikaanse staatstelsel en vir algebele segregasie nie, dan is 
die Ossewabrandwag vir aUe Jlraktiese doeleindes dood en 
ontbind. En daarteen bet dr. r\lalan nie beswaar nie. 

1\laar die O.B.-blad bet wei daarteen beswaar omdat 
<laarmee ook verlore sal gaan die saamgebalde krag ter 
bereiking van ons ideale. 
REPUBLIKANISME 

Dr. Van Rensburg is bereid om die republikeinse klousule 
van die nuwe party te aanvaar as 'n vasankering van die 
,republikeinse gedagte." Daardie vasankering bestaan, wat 
die party van dr. r\lalan betref, al sedert 1934, maar ten 
spyte daanan bet die Ossewabrandwag in 1939 gekom omdat 
die verlede getoon bet dat 'n republikeinse klousule - waar
van die Verenigde Party ook een bet - die republiek nog 
geen duim nader bring as daarvoor nie kragdadig gewerk 
word nie. Die klousule van die nuwe party is woordeliks 
dieselfde as die in die program van die buidige H.N.P. en 
die A.P. Dit praat net van ,'n republiek afgeskei van die 
Britse kroon" - en nie afgeskei van die Britse Statebond nie. 
Onder hierdie klousule het dr. 1\lalan sedert 1949 'n republiek 
binne die Empire gepropageer en bet mnr. Bavenga so kort 
gelede as 1 Julie 1949 nog verklaar: 

,'n Republiek kan vir my nie groter vrybeid gee 
as wat ek vandag op geregtig is en kan opeis nie." 
Die Ossewabrandwag daarenteen is nie tevrede met 'n 

blote klousule binne 'n party wie se Ieiding boonop nog in 
dieselfde asem verklaar dat bulle die republiek nie langs 
die weg van 'n gewone algemene verkiesing gaan bring nie. 

Die Ossewabrandwag wil hom daadwerklik beywer vir 
'n republiek, nie net afgeskei van die Britse Statebond nie, 
•Mr ook gegrond op 'n eg Afrikaanse regeringstelsel wat 

bemelsbrecd sal verskil van die Britse partystelsel waarmce 
die Ossewabrandwag innerlik gebreek bet en waarbeen by 
hom nic wil laat terug lei nie. 

Solank die O.B. bierdie ideate propageer, raak by die 
spoor nie byster nie, maar volg by die koers wat by die 
afgelope dertien jaar gevolg bet ten spyte van verwyte van 
,broedel'twis.'' Die republiek en ons volkseie staatstelsel, 
gegrond op volkseenheid, is vir ons veel meer werd as lid
maatskap van 'n party wat gegrond is op die Britsc beginsel 
van volksverdeeldheid. 

As dr. Van Rensburg hierin ,blote twis" sien, moes 
hy ccrder al die vrede aangevra bet. r\laar ons twis nie, ons 
vra maar net dle reg om te stry vir die onvervalste ldeale 
van ons volk sonder om die swye opgele te word deur party
politiel'e veto's. 

Dr. 
Verwys 

Malan 
Na O.B. 

lndien daar nog enige 
twyf el wa~S oor die doel 
waarom die diskrimina
sieklou~Stue waarvolgen~S 
die Herenigde Na!-.ionale 
Partye jarelank lede 
van die Ossewahrandwag 
uitgesluit het van lid
mantt~kap van ·die party 
woordeliks in die kon
stitm~ie van die nuwe Na
sionale Party opgcncem 
is, dan is sodanige twyfel 
volkome verwyder deur 
die verklaring "·an die 
hoofleier van die nuwe 
party, dr. D. F . .Malan, 
voor die Kaaplandse 
II.N.P.-kongres in Oos
Londen, skryf 0118 poli
tieke medewerker. 

Dr. Malan het, ccrstens, sy 
_1arty se hooforgaan Die Bur
~er gelyk gegce dat die klou
,ule opgenccm is om ,.groepvor
ning" in die nuwc party te 
voorkom; en hy hct, tweedens, 
,c kenne gegce dat die ,groep" 
·een wie dit gemik is die Os
~ewabrandwag Is. 

Die Burger het die saak 'n 
iJaar wekc gelede soos volg ge
;tel: 

,Geen groepe of organisa
sies binne die partyverband is 
gewens is . . . Daarom word 
ook aanbeveel dat elke lid vap 
die Nasionale Party onder 
meer sal verklaar dat hy geen 
lid is van enige ander poli
ticke organisasie nie." 
In Oos-Londen het dt·. Malan 

iese: ,.Om die eenheid te be
vaar moet gewaak word teen 
~roepvorming binne die party.'' 

,CRADOCK" 

Voorts het dr. Malan die 
groep" teen wie gewaak moel 
vord begin identifiseer, soos 
volg: ,In hierdie verband het 
ms ons Jesse geleer. In diP 
laa<,te jure van die oorlog io, 
hierdie ver<,kynsel geopenbnar 
Pn S()rt'ker bet op Cradocl' ge
wuarsku. Spreker bet hit>r ver
ul in gedagte gebad groepe wat 
'\fge wyk bet van die demokm
tit>se beginsel en nusionual-so
;iulisties geword bet." 

,Laat ons leer uit die on
dervinding van die verlede. 
\\'nuk teen groepvorming. 'n 
Groep binne 'n party is 'n on
moontlikheid. Di., 'n "lung in 
die P aradys. I\laak hom dood. 
U het die reg daartoe, want 
ons is 'n demoltraticse party 
en hou jaarliks kongres. Die 
kongres is die plclt om dinge 
reg te strylc." 

\VAT BETEKEN DIT'l 

As dr. Malan se woorde nie 
bcteken dat dte nuwe Nasionale 
Party die .,paradys" is nie; dat 
die Ossewabrandwag die .,slang" 
·.s nie; en dat die ,.slang" dood
Jemaak moet word nie, dan is 
lie vraag: wat b<•teken sy woor
Je dan? 

Blykbaar veronderstel die 
H.~ P.-koerante ook dat 'n 
O.B.-Iid sy of haar O.B.-skap 
moet aflc wanneer by of sy 
':>y die nuwe Nasionale Party 
aansluit. Daarom skryf Die 
Volksblad, byvoorbeeld, soos 
volg: ,.Die komende verltiesing 
;al aangepak kan word sondcr 
dat danr sprake van 1\lalan
mense of Havt-nga-volgelinge of 
O.B.-munne of voorstanders vnn 
lie Nuwt> Ord~ sal wees. Die 
Ieiers sal weet dat al die gc
harde vegters met die ondt-rvin
ding van talle verkiesings en 
lie gccsdriftige jeug net Xasio
nali'!te sa.l wees." 

As O.B.-Iede wat by di<• nnw<' 
'l nsionnle Party aansluit ,.Jll't 

m"ionali>,te" moet wces en nie 
•Ok ,O.B -manne" nit', (lim be· 
(•ken dit dat bulle ~>leg., lede 

\':lll dit- o,amesmelting-,parly mug
vord deur bulle O.B.-,.,kap uf 

te It'. 

BOTSEND'? 

Die vraag is of hierd!e stund
mnt van die H.N.P.-Ieler en sy 1 

Die verwysing na Cradock, diC> 
vcrwyt van afwyking van de
mokratiese beginsels en die be
skuldiging van na.sionaal-sosia
listiese neigings het ongetwy
fcld by elke kongresgan6er die 
oortuiging laat posvat dat die • 
,groep" waartecn dr. Malan 
waarsku hul ou vyand, die Os
;ewabrandwag, is. 

Hoofkantoor: 

Waalstraat 28, Kaapstad. 
Ten slotte het dr. Malan die 

vuur teen die Ossewabrandwag 
begin aanblaas. Hy het gese: 
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party-koerantc dan nie bots 
met die standpunt wat mnr. N. 
C. Havenga op ~Y party se kon
gres gcstcl hct nic. Mnr. Ha
venga het gese dat O.B.-Iede 
welkom is in die nuwe party 
as hull<'! onderneem om nie po
litick in di!' o~-;ewabrandwag te 
vot'r nil•. 

Sodrn 'n O.B.-Jid onderneem 
om nic politick in die O.B. te 
voer nle, maar om nie sy poli
tiC>ke idcanl van 'n vrye repu
bliek te bely en nie te pleit vir 
noodsaaklikc politieke hervor
mings nic, dan Ie hy vir aile 
praktiese doeleindes sy O.B.
sknp af. Derhalwe is dnar 
geen wesenlike verskil tussen 
dr. Malan en mnr. Havcngn I!(' 

standpunte nie. 
As O.B.-Iede hul O.B.-ska.p 

wll behou en wil bely en as 
hulle nie in botsing met die 
party-tug wil kom nie, kan ck 
nie .sien hoe hulle by die nuwe 
Nasionale Party kan aansluit 
nie. 

Vliegtuig Met 
Atoomkrag 

Die Verenigde State het 'n be
stelling by 'n groot vliegtuig
onderneming in Kalifonie ge
I•Iaas vir die raamwcrk van 'n 
vliegtuig wat met atoomkrag 
aangedryf sal word. Die motor 
van die vliegtuig word deur 'n 
ander maatskappy vervaardig 
onder toesig van die Amerikaan
se atoomltragkommissic. 

f .,DIE o.B." word gedruk deur Pro 
Eeclesta. Drukkery, Stellenbosch, vir 
die elen&aca en ult;ewera: VOORSLAG 
(Edma.) Beperk. Groote Kerkgebou 
703, Poabu.a 1411, Kerkpleln, Ka&p· 
I tad. 

SANTAM 
Suid-Afrikaanse Nasionale 
Trust- en Assura.Iaie-Mpy. 

Bpk. 

Grootraad 
Byeengeroep GESELLIGE BYEENKOMS 

'n Baie belanr rike vergade
ring van die Grootruad van die 
Ossewabrandwag sal gehou 
word in die Clnrendonsaal van 
die Bloemfonteins<> stadsbuis op 
Saterdag, IS Oktober om 9-uur 
in die oggend. 

Die vergadering is bele deur 
die voorsitter, prof. D. J. van 
Rooy. 

Die lede van die Grootraad 
is: Die voors itter en die sekre
taris; die Ieier en die onderleier 
van die O.B.; die noordelike en 
suidelike JtJ:ers en leidsters; die 
geb!edslelt>rs en -leidsters; en 
die hoofareneraals, generaals en 
hoofkommandantes van die be· 
we&inr. 

SATERDAG, 15 SEPTElUBER 1951 om 10-uur vm. 

op die plaas van mnr. Koos de Wet, Houmoed, 
Rnwsonville, gerecl deur Goudini O.B.-kommando. 

Begin met Skyfskiet en ander Vermaak 

BRAAIVLEIS VIR 1\HDDAGETE 

Sprckcr om 2 uur nm. 

1\fnr. W. R. Laubscher (Yoorligting!'offh;ier) 

Gee asseblief kcnnis van teem•:oordigheid aan -

1\lnr. A. du T. Botha, Die Eike, Rawsom·ille. 

' 

D 

waarmee 
tingMoff' · 
funksie 
Mnr. A. 
heelwnt 
vo)g 

word die 
nuwe party. 
ook uitgebrei 
ging van 'n 
die A P. in 
afdeling. 

Die takke 
die A.P. sal 
dwyn terwyl 
grot'pleiers 
grocpe en 




