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Die Ossewabrandwag 
sal voortgaan om te 

Nr. 41 1 ywer vir die party lose 

VISIOEN VAN 1938 BEPAAL 
0.8. SE KOERS 

Die Ossewahrandwag het 'n visioen gesien in 1938 - die VISioen 
van 'n eie republiek, gegrond op 'n eie stelsel wat verskil van die vreemde, 
Britse partystelsel, met diepgaande maatskaplike hervormings. Op daardie 
doel stuur hy eenvoudig af en hy wil nie terugkeer na die partypolitiek 
waarmee hy innerlik gehreek het nie, het mnr. W. R. Laubscher, voorlig· 
tingsoffisier in Kaapland, verlede Saterdag by geleentheid van ' n O.B.· 
funksie op die plaas van mnr. Koos de Wet, naby Rawsonville, gese. 
Mnr. A. du T. Botha (komdt.) het die verrigtinge gelei. Daar was 
heelwat besoekers uit omliggende konunando's. Mnr. Laubscher het as 
volg gepraat: 

'l'erwille van duidelikheid wil 
ek vooraf se dat hoewel ons 
alma! praat van die samesmel
ting van die partye en van die 
stigting van 'n nuwe party, 
daar in der waarheid geen nuwe 
party gestig is nie. Daar is 
net die ontbinding van die A P. 
en die uitbreiding van die 
H.N.P. onder 'n nuwe naam. 

Sowel die kantore en die amp
tenare van die Afrikanerparty 
as die party se hele organisasie 
en organisasiestelsel word tot 
niet gemaak. Daarenteen word 
die kantore van die H.N.P. die 
kantore van die nuwe party; 
die amptenare van die HN.P. 
word die amptenare van die 
nuwe party; die organisasie van 
die H.N.P. word die organisasie 
van die nuwe party; en die or. 
ganisasiestelsel van die H.N.P. 
word die organisasiestelscl van 
die nuwe party, 

Die A.P. was 'n uniale party, 
die H.N.P. is 'n federasie van 
verskillende provinsiale partye. 
Die nuwe party sal ook 'n fe
derale party wees. 

Die hoofbestuur van die A.P. 
bet verdwyn, maar die Fede
rale Raad van die H N.P. word 
die Federale Raad van die nuwe 
party. Die raad word slegs 
effe uitgebrei deur die toevoe
ging van 'n paar oud-lede van 
die A.P. se hoofbestuur. Die 
provinsiale hoofrade van die 
H.N.P. word die provinsiale 
hoofrade van die nuwe party. 
Hierdie hoofrade word egter 
ook effe uitgebrei deur die toe
voeging van 'n paar oud-lede 
van die A.P. se hoofbestuur in 
die betrokke provinsie. 

nuwe party sal word. Wat Londen uitgedruk het: Die 
hierdie groepformasies betref is naam Hcrenigde Nasionale 
daar geen voorsicning gemaak Party of Volksparty is 'n be
vir toevocging van oud-lede van letsel; en dit is 'n juk op die 
die A.P. nie. Sodanige A.P.- nek wat afgegooi moet word. 
!cdc moet maar by die bestaan. Op geen enkele ander punt 
de H.N.P .. groepe wat die groe. het dr. Malan en sy onderleiers 
pe van die nuwe party word, hulle ou H.N.P .. standpunt 'n 
aansluit. jota of 'n tittel gewysig nie. 

Die organisasiestelsel van die Die nuwe Nasionale Party is 
A.P. wat diesclfde is as die or- maar die ou H.N.P. wat net sy 
ganisasiestelsel van die ou Na- naam verandcr het. 
sionale Party wat wyle genl. Dit is noodsaaklik vir lede 
Hertzog gestig het, sal ook van die O.B om te weet of die 
heeltemal vcrdwyn. Bekende ou H.N.P. wat nou die nuwe 
bcnaminge en begrippe soos N.P. gaan word, sy vyandskap 
hoofbestuur, takbestuur, ens., teen die O.B. laat vaar het en 
word in die ban gedoen. In nou 'n vriend van die O.B. ge
die pick daarvan kom die \VOrd het. Want net so min 
H.N.P. se nuwe organisasiestel- as wat 'n soldaat by die vyand 
sel--die bekende reorganisasie- kan nansluit sonder om te 
stelsel wat die party in 1941 hensop net so min kan 'n O.B.. 
ingevoer het as teenwig vir die lid by 'n vyandiggesinde poli
O.B. se kommandostelsel van tieke party aansluit sonder dat 
organisasie. Oud-lede van die hy hensop. 
A.P. sal voortaan kennis maak 
met H.N.P.-skeppinge soos hoof. 
rade, groepe, groepleiers, ens. 

,JUK AFGEGOOI" 

Hoewel die meeste van ons 
maar agter die koerante aan 
praat van die samesmelting van 
die H.N.P. en die A.P. en die 
stigting van 'n nuwe party is 
dit tog nie wat gebeur het nie. 
Wat wei gebeur het is dat die 
H.N.P. die A.P. ingesluk het. 
En die H.N.P. het hierdie in
slukking bewerkstellig deur 
slegs een enkele toegewing te 
maak, en dit ten opsigte van 
sy naam. Soos dr. Malan dit 
op sy party se kongres in Oos. 

GEEN WOORD VAN 
VRIENDSKAP 

Laat ons derhalwe nagaan of 
die Jeiers van die H .N.P. cnige 
aanduiding gegee het dat hulle 
hul vyandskap teen die 0 B. 
laat vaar. Die waarheid is dat 
nie 'n enkele Ieier of onder
Icier van die H.N.P. 'n enkele 
woord van vriendskap teenoor 
die O.B. uitgespreek het nie. 
Trouens, daar is nie eers 'n 
enkele gebaar van welwillend
hei<l teenoor die O.B. gemaak 
nie. Daar het hoegenaamd niks 
gekom van die meesters van die 
(vervolg op bladsy 6 kolom 1) 

republiek en waar J>ro
paganda vir die repu
hliek moeilik binne die 
party kan geskied, hied 
die O.B. die ruim ge· 
leentheid aan aile repu· 
blikeine om vir die doel 
saam te werk. Dit mag 
self s nodig wees om die 
organisasie in 'n bond 
te omskep, verklaar 
prof. D. J, van Rooy, 
voorsitter van die Groot· 
raad in onderstaande 
verklaring. Hy skryf: 

Die Ossewabrandwag staan 
voor 'n nuwe begin of voor sy 
einde. Wat gaan dit wees? 

Die O.B. het hy ontstaan te 
danke gehad aan 'n allesoorwel
digende eenheidsdrang by die 
Afrikanervolk, wat vera! tydens 
die Ossewatrek van 1938 tot 
openbaring gekom het. Die volk 
was moeg vir partypolitieke ru
sies en onenigheid en wou by
mekaar bring wat bymekaar 
hoort in 'n lofwaardige gedagte. 

Toe kom die Tweede Wereld
oorlog met sy reperkusies op die 
nasionale gevoel. Die aanvank
like Duitse oorwinnings het soos 
in 1914 die hoop en verwagting 
Jaat ontstaan dat 'n eie, vrye 
republiek eindelik aanstaande 
was. Ongclukkig was daar meer 
as 'n knypie van die Duitse Na
sionalistiese gedagte by: in die 
bestryding van die reeds inge
voerde vreemde stelsel was die 
wesenlike gevaar aanwesig dat 
ons 'n ander vreemde stelsel sou 
gaan inloods - die een duiwel 
gaan gebruik om die ander dui
wel uit te werp. Van daardie 
neiging is ons, na ek meen, ge
nees. Nasionaalsosialis te wees 
pas die Afrikaner net so min as 
kommunis te word, die een Is 
nes die ander strydig met sy 
Calvinisties-Christelike lewens
en wereldbeskouing. 

ONS VOLKSEIE 

Afgesien van enige invloed wat 
die Nasionaalsosialisme miskien 
ten kwade uitgeoefen het - en 
dit was nie net O.B.-lede wat 
daaraan onderhewig was nie -
was daar dan tog ook wel bier
die wens dat dit ons weer ten 
duidelikste laat besef het dat 
ons onder vreemde heerskappy 
en onder 'n volksvreemde staat
stelsel verkeer. Nooit het die 
magteloosheid van die bestaande 
partystelsel duideliker aan die 
Jig getree nie en die O.B. bet 
die pleitbesorger geword van 'n 
partylose republiek, gebaseer op 
ti·adisie maar aangepas by mo
derne omstandighede. 

PLAABLIKE GROEPE 

In die kiesafde!ings sal die 
afdelingsbesture van die A.P. 
verdwyn, maar die H.N.P. se 
'distriksrade sal bly voortbe
staan. Hierdie distriksrade 
word die distriksrade van die 
nuwe party. Die rade word 
ook uitgebrei deur die toevoe
ging van 'n paar oud-ledc van 
die A P. in die betrokke kies. 
afdeling. 

HOE VERDER WETENSKAPLIKE VORDER 
HOE MEER GLO HY AAN GOD 

Die takke en taksbesture van 
die A.P. sal ook heeltemal ver
dwyn terwyl die groepe en die 
groepleiers van die H.N.P. die 
groepe en groepleicrs van die 

Dr. Van Zyl In 
Raad Benoem 

Dr. F. D. du Toit van Zyl, 
Kaaplandse Ieier van die Osse
wabrandwag, is so pas deur die 
konvokasie van die Universiteit 
van Stellenbosch aangewys as 
sy verteenwoordigcr in die raad 
van die Univcrsiteit. 

Die stelling dat 'n 
wetenskaplike wat ver 
gevorder het aan God 
glo, maar dat dit die 
jong beginners is wat 
ongelowig is, is vervat in 
'n verslag van 'n koerant· 
man, Howard Whitman, 
nadat hy 'n groot aantal 
wetenskaplikes ondervra 
het ten einde vas te stel 
in hoever godsdiens en 
wetenskap verenighaar 
is met mekaar. 

Die joernalis het aile belang
rike laboratoriums in Amerika 
besoek en onderhoude gehad met 
vooraanstaande wetenskaplikes. 
Sy bevinding was dat daar wel 
twyfelaars en ongelowiges onder 
die wetenskaplikes is, maar dat 

die meerderheid gelowig is. 'n 
Professor in fisika het gese: 
,Wat ons weet is maar net die 
kleinste brokk;e. Sover dit die 
geheel betref, is ons van geloot 
afhanklik." 

'n Professor wat hom toele op 
die studie van die ontwikkeling 
van die mens bet gese: ,Selfs 
die wet van toeval veronderstel 
'n wet. Wie se wet? Wat my 
betref, ek verkies om te glo aan 
'n skepper, goddelik en bo
natuurlik. Ek kan nie chaos 
aanvaar nie." 

'n Ingenieur in die Brookha
vense staatslaboratorium het 
verklaar dat hy die bestaan van 
God wetenskaplik kan verklaar: 
,Ons kan sien hoe in die sui! 
massa verdwyn en omsit in ener
gie, maar nerens kan ons by die 
totaal van massa of energie lets 
voeg of aftrek nie. Waar kom 
massa en energie dan vandaan? 

Ons het wette gevind wat bewys 
dat ons <lit nie knn maak nie. 
Tog moet die erens vandann 
kom. Daar moet 'n. Hoer mag 
wees wat dit kan voortbring." 

Whitman verklaar dat die 
ouer manne 'n diepe geestelike 
bewussyn het. ,Meeste van bul
le het deur die ongelowige sta
dium gegaan, maar bulle het 
verder beweeg." So het een van 
hulle verklaar: 

,Wanneer ons dink dat ons 
baie weet, is ons ongelowig. 
Wanneer ons leer hoe onbe
duidend ons kennis is, keer 
ons terug tot God." 

Dit is die jong mannetjies in 
<lie laboratorium wat vol self
versekerdheid se: ,Hoe wonder
lilt is ek - kyk wat het ek in 
die atoom gevind !" Die ou man 
se: Is God nie wonderlik nie -
kyl{ wat by Hy in die atoom 
gesit!'' 

Hier was nou 'n positief ge
sonde koers en aanvanklik was 
aile nasionaalgesindes dit daar
mee van harte eens. Spoedig 
sou egter blyk dat die tyd daar
voor nog nie ryp was nie. In 
ons stryd teen die partywese was 
botsing met bestaande partye 
nasionaalgesind of nie, miskien 
onvermydelik. Jammer net dat 
dit so 'n persoonlike en bitsige 
vorln aangeneem het en dat 
vera! die O.B. dit moes ontgeld. 
'n Yolk, reeds sat van party
twis, kon die nuwe onenigheid 
nie uitstaan nie, en toe die ulti
matum aan die O.B. gestel word, 
het baie die beweging bedank en 
na die partypolitieke vleispotte 
teruggekeer. 

Dit was duidelik dat die O.B. 
sy ideale vereers nie sou verwe
senlik nie. Intussen is sy Ieier 
en sy lede van die politieke ter
rein verban tensy hulle hul or
ganisasie omskep in 'n politieke 
party, lets wat wei die verste 
van hul gedagtes was. 

O.B.LEDE EN PARTYE 

Die K.G. bet, getrou aan die 
volkseenheidsgedagte, hom direk 
begin beywer vir 'n eenheids
front op politieke gebied. Nie 
aileen het hy O.B.-ledc aange
moedig om anti-empire te stem 
nie, maar hy het met die simpa
ticke hulp van mnr. Havenga vir 
ledc van die O.B. toegang tot 
die A.P. verkry. Daar kon die 
O.B.-lid met behoud van sy O.B.· 
ldentiteit sy gewig inwerp aan 
Jie nasionaalgesinde kant van 
die vereers nog partypolitiekge
orienteerde konstellasie. Nooit 
~gter is daar enige dwang op 'n 
O.B.-Iid uitgeoefen om by die 
A.P. aan te sluit nie en baie, 
onder wie selfs sekere Groot
raadslede, het verkies om buite 
te bly. Aan die goeie verhouding 
tussen O.B.-lede binne en buite 
die Party het dit nie die minste 
afbreuk gcdoen nie. 

Koalisie tussen H.N.P. en A.P. 
kon die O.B.-A.P.-lede nie afskud 
nie; sowel mnr. Havenga as dr. 
Van Rensburg kon met sukses 
aan die dikwels delikate situasie 
die hoof bled. Van hierdie ont
wikkeling staan die eindfase nou 
voor die deur: koalisie gaan op 
'n samesmelting en die nuwe 
Nasionale Party sal nolens
volens ook die O.B.-A.P.-lede in 
sy gelederc moet opneem. 

Neem ons die periode wat 
hiermee afgesluit word in oen
skou dan kan ons nie anders as 
die konsckwensie van dr. Van 
Rensburg se handelwyse bewon
der nie. I.p.v. frustrasie wat so 
maklik die gevolg van die ont
moedigendc omstandighede kon 
gewees het, het hy onmiddellik 
weer koers gevat na 'n prakties 
bereikbare doe!, soos dit nou van 
agtcr gesien blyk te gewees het. 
En sy optrede het met medewete 
en gocdkcuring van die Groot
raad geskied. Die resultaat is 
dan dat lede van die O.B. in ver
volg in die binnekringe van die 
nuwe Nasionale Party sal ver
keer. 

GEMUILBA:r-."D? 

Met behoud van hul O.Jl.-iden
titeit? Dit is nie so seker nie. 
Die te stigte party se konstitu
sie gaan 'n politieke ,.gewetens
klousule" he wat vir 'n geniep
sigc interpretasie vatbaar is. On
moontlik is dit nie dat 'n O.B.
Iid in die nuwe party gemuilband 
gaan wees. In elk geval is moei
lik in te sien hoe 'n stryd vir 'n 
partylose staat binne-in 'n party 
gevoer kan word. 'n Party is 
nou cenmaal eltsklusief - teen 
groepsvorming word nou al ge
waarsku. 

En dan die republikeinse pro
paganda. Die konstitusie van 
die nuwe party gaan soos so vele 
van sy voorgangers 'n artikel 
oor die republiek he. Gaan dit 
daarby bly, 'n kosbare kleinood 

(vervolg op bladsy 6 kolom 4) 
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ONS HET DIT TEEN 
SORTEERMASJIEN 

Daar hocf gccn hare te waai tussen Afrikaners, en 
allcrmins tussen O.B.'s, oor die samesmelting van nasionaal
gcsindes op partypolitiekc gcbicd nie. AI wat nodig is, is 
duidelikheid en ccrlikheid. Grotcr Afril<anerccnheid op 

\ parlcmentere gcbicd, so het die O.B. in die vcrlede gese, en 
se hy vandag nog, kan grotcr f;Jaankrag binne die party
politieke arena aan die Afrikaner besorg, en moet daarom 
vcrwelkom word, al betekcn dit op sigsclf nog nie 'n waar
borg dat ons ons buitepartypolitieke volksidcale sal bercik 
nic. 

Dit sal danrom baic vcrkeerd wccs om aan tc neem 
dat ecn enkelc O.B.-lid, en allermins ons blad, gckant is 
teen die samcsmelting van die nasionale partye. JUaar dit 
sal net so vcrkcerd wees om te verwag dat a ile O.B.'s nou 
by die nuwe party moet gaan aansluit as b ewys van hul 
begeerte \ir ,Yolkseenheid," en dat weiering om aan t e 
s luit 'n bew~·s is mn hul bf•geerte vir broedertwis. 

Met hicrdic stellings voor oe, kom die vraag dan op 
waarom Die O.B. kritick uitgeoefen hct op die samesmelting 
sover dit lidmaatskap van O.B.-lcdc betrcf - was ons 
ontevredc omdat O.B.-lcdc nie daarbinne onvoorwaardelik 
toegelaat word nic, met ander woorde, ontevrede omdat 
ons so graag wou aansluit en daarom veronreg gevoel het? 

VERK.KI.;RDJ<; INDRlJK 

'n Leser het die volgende 
kort vragie aan my gestel: 
,.Wat sal mnr. Havenga se posi
!'ie in die Verenigde Nasionale 
Party wees? Ek vra maar." 

Dit is darem 'n bale kort 
vragie en ek is jammer dat ek 
nie net 110 'n kort antwoordjie 
daarop kan gee nie. Vanself
sprekend Is ck nie in staat om 
'n gesaghebbende antwoord op 

ken. Mnr. Haven~!\ kon nie 
die O.B.-ledc van sy party en 
die nic-O.B -lede van f!Y party 
oor dicsclfde kam sltccr nie. 
Sy H.N.P.-bondgcnoot hct dit 
belct. Dit was alrc<'ds in 1948 
die gcval. 

Moes Na H .N.P. Sc 
l'ypc Dans 

die vraag te verstrek· nle. Ek Na die 1948-verkicsing hct 
sal maar so 'n bietjie oor die mnr. Havcnga nog mecr verse
sank gesels. kcrings gcgee oor die gelyk-

Ek dink dat ek reeds sonder waardigheid van nllc lcde van 
vrees vir teenspraak mag se die Afrikanerparty. Ek wcet 
dat mnr. Havenga sc posisie in van mensc wat weer mnr. Ha
die nuwe party noolt dleselfde venga sc verscltcrings geglo het. 
sal wces as wat dit in die Afri- En ck ncem aan dat mnr. Ha
kanerparty was nie. Mnr. Ha- venga ook weer sy cie verse
venga sal my seker nlc kwalik kerings gcglo hct. \Vant in die 
nccm as ck se dat hy meer as provinsiaieraadsverkiesings van 
die Icier van die A.P. was-hy 1 1949 het mnr. Havenga weer 
was die Afrikanerparty self. Ek I O.B -lede van die A.P. staan
het dikwels die uitspraak ge- gemaak as kandidate. En 
boor: Klasie Havenga is die W<'er hct die H.N.P. gese dat 
Afrikancrparty, en die Afrlka- die O.B.-lcde van die A P. di<' 
r.erparty is Klasic Havenga. tweedcklaslcde van d!e A.P. is 

Elt is egter heeltcmal oortuig en dnt bulle gccn A.P.-kandl
daarvan dat al word mnr. Hn- dan.t wat ook O.B -lid is, wat 
venga ook cendag die Ieier van derhalwe aan 'n organisasic 
die nuwe Nasionalc Party by met 'n pollticlre strckking bc
r.oolt die verpcrsoonliking van hoort sal annvnar as koaliRic
dic nuwc party sal word nie. kandidaat en hom ondcrstcun 
Mnr. Havenga sal nooit die Na- nie. En weer mocs mnr. HA
sionalc Party wces nic en die 

1 

vcnga die kandidatc terugtrck 
NaRlonalc Party sal nooit mnr. en mocs by nog 'n keer, in so
Hnvcnga wccs nlc. Mnr. Ha- vcrrc dit die koalisie betrc!, 
vcnga sal altyd 'n gas-misklcn ccrsteklas en twecdcklas A.P.
'n welkome gas-maar tog 'n lede erken. 
gas, in die Nasionale Party Hocwel mnr. Havcnga in sy 
wccs. eie Afrikancrparty oppcrmagti(:' 

Ek bet die gevoel dat mnr. was, bet hy In die H N.P.-A.P.
Havcnga vandag In die poslslc koalisic maar bloedwelnig scg
vcrkcer van 'n man wat sy huis genskap gehad. In die koalisic 
en sy goed verkoop bet met moes mnr. Havenga na die pypc 
die doel om by vriende tc gaan van die H.N P. dans. Daarom 
lnwoon. Dit sal seker go<'d se ek dat as mnr. Havrnga in 
gaan met di<' inwonery solank die nuwc Nasionale Party net 
mnr. Havenga bruikbaar is vir soveel scggcnskap gaan he al' 
sy vriende. Maar as die wat hy in die H N.P.-A.P.
dag aanbreek dat sy brulk- koalisle g<'had hct, dan Rat hy 
baarheid vcrby is ... Nou ja, maar net 'n gas In die nuwe 
dan sal oom I<Jasie maar sekcr party wccs. En ck hct gecn 
finaal ,.plaas toe" moet gaan. rcdc om ann te neem dat mnr. 

H oegrnaamd nic. On~ wou in die ecrste j))aa s die 
indntk wat daar doelbewus grskrp word as sou die pa rty
strewo n a VOLKSEENHI~ID beliggaam, en dus die voort 
bestaan van die Ossewabrandwag oorbodig maak, nit die 
weg r uim. Party-eenheid is nog lank nie volksecnhcid nie. 
Volkseenheid beteken nie die saamgooi van 'n meerderheid 
Afrikaners binne een party in 'n stryd teen 'n meederheid 
Engclssprekendes in 'n ander party nie. Nog minder 
betekcn dit, soos dr. Malan nou pleit, die saamgooi, van 
Afrikaners en Engelssprekendes in 'n ander party. 
Volkseenh eid - as dit \ir blank Suid-Afrika cnlge betek e
n is m oet h e - betckcn die afskaffing van 'n stelsel van 
politieke burgeroorlog \marin enige persentasie blanke 
S uid-Afrikaners hulle in ewigdurcnde slagorde opstel tecn
~r die res van hul mcdeburgers. Dit beteken die afskaffing 
\'an die B rit se J)art;r::.tclsel wat die een Afrikaner va n die 
ander Afrikaner shei SOOli 'n sorteermasjien die een Sy V erselw rings W (IS 

Havengn in die nu\\'<' party 
mccr Reggenskap sal he as in 
die ou ltoalisic nic. Intcendeel, 
uit die nard van die sank meen 
ek dat hy minder seggcnskap 
sal he in die nuwc party want 
daar sal voortaan nic ecrs mccr 
rckcning met hom gchou moet 
word as die Ieier van 'n self
standige bondgcnootparty nic. 

a ppcl van die ancler skei. Waardl•loos 
As ,iY aile allilCls in een kis wil he, moet jy nie a ile 

appels ewe groot wil kweek nie - jy kan dit nooit r eg }(Q' 

nie - jy moet liewer die sorteermasjien wegn eem. E n 
dit is wat die Ossewabrandwag wil doen. Hy wil nie die 
GEVOLGE van 'n verdelende regeringstelsel probeer ver
wyder nie, maar die WORTEL van volksverdeeldheid - die 
sortecrmasjien self wat <lie volk minstens in twec ver
skillende kiste Jaat loop: Sy Majesteit se Regering en 
Sy ~lajesteit se Opposisie. 

Indicn mnr. Havcnga sc posi
sic in die nuwc Nasionalc Par
ty dicselfde gaan wees as wat 
dit in die ou H N.P.-A.P.
koalisie wa!!, dan sal mnr. Ha
venga maar bloedwcinlg seg
genskap In die nuwe party he. 
Ledc van die Ossewabrandwag Kolslwot Gesldet 
sal ongctwyfcld onthou hoe Ek wcct nie wnarom my Ieser 
waardeloos mnr. Havcnga se gevra hct oor die posisie van 
versekerings tydens die koalisie mnr. Havcnga in die nuwe par
was, In soverre dit gegaan het ty n'c. Maar as hy gevra het 

En omdat dit so is, verset die O.B. hom daarteen oor d'e regtc van die 0 B led 
wanneer daar boonop nog as cis gestel word vir lidmaatskap 
van die nuwc party dat O.B.-ledc hul organisasie moet 
links laat le ten einde crkcndc lcde van die politiekc party 

. · ·- e om uit tc vind watter waarde 
van_ d1e Afrikanerparty. Ek 'n mens moet hcg aan mnr 

tc kan word. 

Ons wit ons organisasie bchou omdat dit die enigste 
doel t r effen de manier is om ons idees te p r opageer en 
toegepas tc l'ry. 

H ET REG OP OORTl.II<HrW 

hermnl'r my dat mnr. Havenga I Htwenga se vers<'kcrin"'s oor die 
by verskeie geleent~cdc plegtig r<'gtc van' O.B.-Iedc in "die nuwt 
<.en ~k neem aan m allc eer- Nasionale Party, dan het hy 
hkhC!d) verscker hct dat by nie myns insicns, •n kolskoot ge. 
eersteklas e~ twccdeklas !cdc sklet. \Vant al bcdoel mnr. 
v~n die Afnkancrparty crken Hnv<'nga dit ook hoc opreg met 
me. Hy skecr al die lede van die versckcrings wat hy ann 
sy party o?r een kam. Ek O.B.-lcde gegec het oor hul lld
\wvect van bale mense wat ~r~t maatskap van die nuwe parly, 

aarde .geheg het aan h1erd1e dnn is die narc waarhc:d dat 
versckermg van mnr. Havenga. 
En <'I< sluit mnr. Havenga by 

En as hierdie reg ons toegestaan word, hocf daar hierdie mcnse in. Ek dink el{ 
gcen ,gctwis" te wecs nic. O.B.-lede sal dan in ieder geval is gercgtig om dit te doen. 

In 1918 het mnr. Havcnga ge
hul stem by verkiesings uitbring op dicgcne wat die naaste handel op sy eie vcrsekering en 
aan bulle staan, soos bulle dit in 1940 en 1941 gcdoen het. ook O.B.-lede van sy party aan
~laar die O.B. verteenwoordig 'n bepaalde denke en strewe gewys as kandldate vir die 

Volksraad. Ek kan nie glo dat onder on s \Olk en niemand wat nog van persoonlike vry- mnr. Havenga vooraf geweet 
heid p raat, bet die reg om hierdic denke en s trewe t~ bet dat sodanige A.P.-lede deur 
vertra1, as blote brof'clcrtwis nie. En niemand het die reg sy bondgenootparty as tweede
om t e \'Crwag dat mense wat in die partypolit iek geen klas A.P.-lede beskou sal word 

nie. Maar tog Is dit wat ge
h eil meer si~n jui.., b~· die part~·pol~tiek moet gaan aan sluit beur het. Die H.N.P . bet ge-
om hul goe1e .trou te OJ,enbaar me. weicr om A.P.-kandidate (wat 

As vryheid van mcningsuiting nog enige bctekenis bet ook 0 B.-ledc is) te aanvaar 
. . . ' as kandidate van die koali!lle 

verwyt ons dan me ons oortUJgmgs en ons optrede om I en bulle by die stem bus te on-
ons oortuigings tc vcrkondig nic. Plaas licwC'r argument d<'rstcun. Die gevolg was dat 
teenoor argumt:'nt. Toon ons ! JWt die redf•naa rs t a lent en mnr. P~vcngn man~ by ~Y l'ic 
die logiku. as wat•<'n - en nil' nwt die veto n ie - waarom vcrsekermg :"('rbyse1l; dw bt·-

' . .. . . troklte kandtdatc moes tcrug-
dit b et er is om n sorteermas ucn m werking te hou wan neer trek; en cersteklas en tweede-
mens a ile appels in dieselfde kis w il h e. klas tede in sy party moes cr-

mnr. Havcnga sc vcrsekcrings 
niks betcken ni~ Dit bctekl'n 
ongelukkig net so min as wat 
sy kandidaatstelling van O.B .. 
ledc van sy party in 1948 en 
weer in 19-19 bctekcn het. 

Ceen lllusies Oor 
Samesm elting Nie 

Mnr. H. J. Duminy van Hei
delberg <Knapl skryf dat hy 
.. n bale beskelc woordjic van 
waarskuwing aan Sybrand wil 
rig." My Ieser verkeer waar
skynlik onder 'n misverstand 
oor die kommentaar wat ek 'n 
paar wekc gclede gelewcr hct 
op die samesmelting van die 
H ~.P. en die A.P. Hy skryf: 
.,Die font wnt u maak Is dat 
In plaa<; dnt 11 u seen ultspreck 
op daardlt• Pcnwording val u 
dit aan." 

Nee. my Ieser slaan die bat 

hedtcmal mis. Ek hct glad nic 
die samcsmelting nangeval nie. 
Ek bet slegs dric dinge in ver
band daarmee gesc: 

(1 l Die samesmelllng is In 
belans van die bctrokkc poli
tickc partye; <2> Die samesmel
ting sal nie een van die volk 
sc groot idcalc nnder aan ver
wesenlildng bring nic en ook 
nie cen van sy groot problcmc 
nadcr aan oplossing nic; (3) Elt 
mnalt my glad nie moeg oor 
die samesmelting nie. 

Ek is bly dat ek my leser kan 
gerusstcl. Ek is nie kwaad 
omdat samesmclting plaasge
vind hct nie en ek is ook nle 
vyandiggesind tcenoor die same
smelting nie. Ek het net gcen 
illusie:, daaromtrcnt nie. Dis al. 

Wie Is Die Afrikaner 
Se Jlyand? 

M:nr. Duminy skryf voorts: 
.. Ek het menlgmaal a! gcvocl 
dat die O.B. die vyand van die 
Afrikaner uit die oog verloor en 
bcsig is met die ecn artlkel op 
die ander om geskille te sock by 
sy mede-Afrikaner instede van 
oorcenkomste. Ek vra u om die 
stryd teen die vyand aan te 
knoop en nic teen u mede-Afri
kaner nic." 

Laat ek nou die vraag stet. 
Wie is die vyand van die Afri
kaner? By die be8ntwoordlng 
van hicrdic vrnag gaan ons by 
die fundamcntelc verskil tusscn 
O.B.-man en partyman kom. Vir 
die Nat en die Sap is die oppo
sisie-party en politici die vyand 
van die Afrikaner en dis daar
mee uit en gcdaan. Die O.B.
man sien nic die vyand van die 
Afrikaner in mede-A!rlkaner of 
'n groep mede-Afrikaners nie 
(afgcslen van die party waaraan 
hulle mag behoort) maar die 
O.B.-mnn sicn die vyand van die 
Afrikaner boweal in beskouinge 
en handclinge wat volkskadelik 
is. 

In die praktyk bcteken dit dat 
die Sap se vyande is die Nasio
nale Party, dr. Malan, mnr. Ha
venga. die Brocderbond, ens. Die 
Nat se vyande is die Vcrenigdc 
Party, die \Var Veterans, mnr. 
Strauss, .. sailor" Malan, ens. 
Die O.B.-man daarentcen sien 
die mcde-Afrikancr in a! hierdic 
mense en organlsaslcs raak. Sy 
vyande is nic dr. Malan, of mnr. 
Strauss nie. Sy vyande is die 
partypolitiek wat die volk vcr
deel; die kapitalisme wat die 
volk verarm; die imperiallsmc 
wat die volk vcrkneg; die voort
durcndc gebabbcl van die politic! 
wat oorsaak is van die daadloos
heid van partyregerings; ver
kiesingsbeloftcs wat nie uitge
voer word nie, ens., ens. 

Ek wil aan my Ieser se dat die 
O.B. nooit hlerdic vyande vnn 
die Afrikaner uit die oog ver
loor nic. Inteendeel die O.B. hou 
hullc altyd voor oe. 

Insake geskille met mede-A!ri
kaners wil ck die volgendc 
vraag stel: As 'n mede-Afrlka
ner se dat Suld·Afrika ,onder 
enige omstandighcid" in die 
Britse Statcbond moet bly; of hy 
begin plcit vir 'n ,Empirc"-rcpu
bliek; of hy verwerp die beleid 
van algehclc apartheid, ens., wat 
moct die O.B. dan docn? Moet 
die O.B. dan maar goedkcurend 
swyg? Of moet die O.B., as 
pligsgetroue brandwag van die 
volk, alarm maak en waarsku 
teen sodanlge afwatering van 
nasionalc ideate? Ek dink die 
O.B. moet laasgenocmde doen. 

O.B. Staau Vir Die 
Partylose R epubliek 

Mnr. Duminy skryf: .. Die doc! 
en strewe van die O.B. was vir 
cenheid-om <liegenc wat byme
kaar hoort bymekaar te bring. 
Alle nasionaalvoelendc partye. 
Ons hd daarin gcslaag. Maar 
die sl<curing het gckom, wat ons 
alma! bctrcur. Laat ons nugter 
wecs en nie die een of ander 
(vervolg op bladsy 3 kolom 1) 
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}IEUBELS 
:'lfEUBEL'l.- Beter Meubels tHn bll

llker pryae. Babawaentjies. atootknrre
tjlea, driewlele, linoleums. tapyte, ens. , 
ooll altyd In voorraad. Geen katalogus. 
Meld waarin u belangstel. - \'ISSF.R
"'IEUBELS, I..anptraat 179, Kaapotad. 

3/12/11 

RADIO 
I.orw t:s I.ot·n, die Beroemde 

RadiO·lngenleUJ'I, ~taslf'w~c, Parow, 
verkoop en bertttl Radio's en Elektriese 
T...estelle. Geregl1treerde Elektrlslt•ita
&annemers. Fwn 9-843:;. 

Be.oek on.s Tak in die Wandel· 

PD&', Groote Kerk-rebou, vir 
Radio's, Elektrleae Toestelle en 

Heubels. Skryt aan ons Pos

beltelllnraafdelinr, Phil 1\lorkel, 
Poabu. 27!1, Kaapstad. 

GRYSHARE 
GR\'SH.UtF. herstet, skllfer' verwy

der, b&regroet bevorder, jonr; voorkoms 
veraeker, dit waarborg Oll\""HAAR
WONDEit, die jongste kunamallge 
w~reldwonder haar- en kopvetvoedlngs
mlddel u. Skadeloos, kteurstofvry. 6i" 
per botlel, r;eld met bestelllng. BOERE-
Ot:NEES)IIDOELS, Poabut 4%7%, 
Joha..olntaburg. C1 / 9/49 

A.~TIOR\ s Kl'N1S)IATIOt: liA."R, 
kopvelvoeding. Herstel gryahare en 
ba.ard blnne een maand tot natuurlike 
kleur, of geld terug. Geen kleuratof. 
5/6 per boltel, posvry. Kontant met 
bestelllng. UU.: BOEREYROl', P""bu5 
7359, .Job&nneabur&'. FH/ 8/ !)ll 

}IEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaal of 

slekte en berate! u regmatlg& erfents 
GESONDHEID. Ona beskik oor dte 
mtddels en behandel aile steklea. Skryf, 
lnltgttng gratis. - BOEREOt:st:t :s
UIDDELS, PotbUt 4%7%, .Jol\a.DDeeburg. 

Al / 11/40 

\' oor u alle hoop van g ... n ... slng lull! 
vaar, en u aan die er~rste onderwerp, 
skryt dan vir oulaas, aan DIE BOEIU:
" nor, Posbus 7G59, .Johanne•burlf. 
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HORLOSIES E:>.T BRILLE 
II, .J. STE\S, l)f' Vllllet1i5traat' 17, 

\'a,eo, K.P.- Vlr hvrlolles en brUle. 
Verkoop en repareer. Persoonllke aa11· 
da~:. 19/9/ TK 
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Non verkrygbaar teen ;£1 Ss. elk. 
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JIOORRAAD BAlE BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

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

Teken DIE 0.8.! • 1n op 
Suid-Mrlka is vandar 'n Konlnkryk onder 'n Britae koninr: 

DIE O.B. ver vir 'n Republlek onder 'n Alrlkaanse President. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partystelsel wat die volk verdeel en ver vir die 
Partylose Eenheidataat. 

e Verwerp verteenwoordi~lnr deur handlancen van politleke 
partye en ve&' vir re&'ering deur vrye vollBverteenwoordJrei1J 
en deakundire beroepaverteenwoordlrera. 

e Verwerp die Kapitaliame en ve~ vir 'n Alrikaner-volkl
ekonomle. 

e Verwerp die politleke, maatskapllke en ekonomleae interrasl~ 
van die nle-blanke en ver vir territoriale apa.rt.b.elcL 

DIE O.B. wil 'n vrye, eens~eslnde, en welvarende S.K bou. 

.DIE O.B. se ldeaal is ook u ideaal. Help om dlt te verwesenllk. 

I ntekenvorm 
Neem a33eblief my naam op a.t intekenaar op ,,Die 
O.B!' tot ek u in kenni-3 3tel om toe3ending te ataak. 

Bwby ingealuit t>ind " die bedrag van ................... .. 

........................ vir die urllffl .................... lftG4nde. 

N.AAII .............................................................. .. 
(Naam en Adrea in Blokletters) 

POSADREB ....................................................... .. 

B andtekening. 

lntekeqeld: U/1 per jaar of 8 / S per halfjaar. 
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·Baat Teen .Afrikaners 
Neem Toe in Rhodesia 
W erk van Sons 

of England? 
Die Sons of J.<}ngland-orga

nisaslc was die afgelope week 
weereens in die nuus na aan
leiding van dr. l\lalan se ver
klaring in Bloemfontein dat 
by 'n ondersoek na die Broe· 
derbond ·sal verwelkom indien 
die Sons of England ook on
dersoelc sal word deur dieself
de parlementere kommissie. 
Dr. l\lalan bet na die Sons 
verwys at baataanblasers teen 
Afrikaners. Hulle was verant
woordelilc vir 'n pamflet in 
Rhodesie waarin teen die 
Afrikane~ gewaarsku word. 

Daar bestaan geen twyfel nie 
dat hierdle Britse organisasie 
vera! in Rhodesia 'n vcldtog 
teen Afrikaners voer. Die ge
volge dnarvan is reeds waar
neembaar in die vyandige hou
jing teenoor Afrikaners wat hul 
~aal praat, soos 'n paar wcke ge-. 
!ede in Die Volksgenoot gepubll
~eer. In sy jongste uitgawe 
\tom die blad weereens op hier
Jie miskenning van Afrikaans 
terug, na aanleiding van pers
reaksies op sy berig. Hy skryf: 

Nadat die berlg van ons hoof
trtikel in die Cape T imes ver
lkyn het, het 'n skrywer daarop 
gcreageer en die vyandige hou
ling van Engclssprckendes tecn
oor Afrikaners en Afrikaans ge
kritisecr. In 'n voetnota onder
aan die brief s6 die Cape Times 
o.m. dat Die Volksgenoot nie by
voeg of hy sy !cite inderdaad 
kan staaf nie. Die Cape Times 
beweer ook dat Die Volksgcnoot 
net soos wat in die Unie gcdoen 
word, dinge mag oordryf om so
Joende valse griewe te skep. Ons 
wcct nie watter joernalistiekc 
metodes dcur die Cape Times 
gevolg word nie, maa~ ons wil 
hom vcrseker dat D1c Volks
genoot nie 'n klomp onsin uit 
sy duim suig en dan wil voorgec 
dat dit feite is nic. Wat ons 
in daardie hoofartikel gese het, 
het gcen verdere stawing nodig 
nie. Dit is feite. 

Betretccnde die suggestie dat 
Die Volksgenoot van oordrewe 
propaganda gebruik mag maak, 
kan ons meedeel dnt voorvallc 
soos di6 wat ons aangehaal het, 
alreeds die afgelope twec jaar 
plaasvind en tog hct Die Volks
genoot nog nooit tevore enige 
kommcntaar gelewer nie omdat 
ons juis daarteen waak om nie 
individuelc voorvalle aan tc gryp 
en dit dan te veralgemecn nie. 
In die jong-ste tyd kry ons egter 
soveel getuienis van diskrimi
nerende optrede dat ons dit as 
noodsaaklik beskou bet om tlie 
erru; van die sank onder die uan
dag van lthodesiers te bring. 

VOETBAL\'ELD 

Sedcrt ons uitgawe van 23 
Augustus vcrskyn het, het nog 
meer van daardie voorvallc on
der ons aandag gekom. Dlt is 
onses insiens nog erger as enig
ecn van die wat reeds genocm Is 
omdat r~schaat selfs deur som
mige Engclssprekende Rhodesi
ers op die sportveld ingeslcep 
word. Die Volksgenoot het uit 

VRIENDSKAP MET 
ROOIES BRITSE BELEID 

Brittanje hoop nog steeds dnt 
Rusland vir uede oorgehaul 
kan word, vol~trns 'n verklarin~t 
,·an Herbert :\lorrison, Britse 
minister van buitelandse sake. 
Hy bet erken dut Brittanje nog 
stnan vir die erkenning van 
kommunistiese Sjinn en vir han
deldrywe met die kommunistirse 
stateblok. Brittanjt" uken feite, 
het by ge~. 

betroubare bron verneem dat die 
sportklub in die Rhodesiese 
voorsitter van 'n vooraanstaande 
hoofstad die rugbyspelers on
tangs bymekaar geroep hct en 
gekla het dat daar te vee! Afri
kaans op die veld gcpraat word. 
Jly het daarann toegevoeg dnt 
daar in die toekoms geen Afri
lcn.tms op die rugbyveld gebesig 
mar word nie. Is dit nou reg
verdig ceenoor dte Afrikaans
sprckende lede van hicrdie sport
klub wat nie mindcr as sewe 
Afrikaanssprekendes in die ecr
ste liga het nie? Is dit nie verre
gaandc van die outoriteitc om te 
cis dat die Afrikaanssprekende 
rugbyspeler in Rhodcsie met sy 
mede-Afrikaanssprckende span
mast altyd Engels moet praat 
nie? En wat noem die Cape 
Times miskien hicrdic optrede? 
Is dlt ook oordrcwe propaganda 
om valse griewe te skep? 

TWEET AUG 

\Vat die briefskrywers betref, 
het dit presles uitgeloop soos ons 
verwag hct en waarteen ons 
reeds gcwaarsku het. Ons het 
tog uitdrukllk gese dat sommige 
Britte aanstoot neem wanneer 
Afrikaners met mekaar Afri
kaans praat. Daar was geen 
sprake van Afrikaners wat En
gelse In Afrikaans aansprcek 
nie. Dit word baie selde gedocn 
aangesien byna honderd persent 
van die Afrikaners in Suid-Rho
desH! volkomc tweetalig is en 
boonop nie aanstoot wil gee nie. 
Die briefskrywers sleep nou die 
kwessie van erkenning van Afri
kaans as tweede amptellkc taal 
aan die hare by en vaar uit teen 
Afrikaners wat van die Suidc na 
Rhodesic verhuis. Hullc bewccr 
verder dat hierdie Afrikaners 
weier om Engels te praat. Dit 
is niks minder as onsfn nie, Die 
bewcring as sou Afrikaners 
weler om Engels te praat, is ' n 
groY.rwe onwaarhcid. Die brief-

skrywers praat van onhoflikheid, 
maar hulle kan by die Rhodesie
se Afrikaners kom leer wat is 
hoflikheid. As daar tien Afri
kaners in 'n geselskap sit en 
een Engelssprekende sluit by 
hulle ann, dan word daar on
middellik oorgegaan na Engels 
sodat die eentalige vriend nie 
ontuis hoef te voel nie. 

NATURELLE 

Die Volksgcnoot het ook al 
hoeveel kcre gese dat die Afri
kancrgemeenskap nog nooit die 
erkcnning van Afrikaans as 
tweede amptcllke taal gcvra het 
nlc en ook nic die voorneme het 
om dit te doen nie. Engelsspre
kendcs wil graag 'n stok he om 
mee te slaan en dan kom hullc 
altyd met die bogstorie dat ons 
Afrikaans as tweede amptellke 
taal wil he. Ons sal hierdie stok 
nle vir hulle in die hand gee 
nie. 

Een van die brit•f!!krywers ver
WY!I ntt die naturel en voeg by 
dat bulle deur die Engelsspre
kendes erken word a" die eeNtl' 
bewoners van dil" land en ge
volglik geniet naturellt>tale semi
amptelike status. Die Volksge
noot sal graag wil wcet wat 
hlerdle briefskrywer se idee is 
omtrcnt die bydrae van die Afri
kaner in Rhodesii.!. Hy kan ge
rus die moeite doen om die his
toriese feite te gaan naspoor en 
ons is seker dat hy tot lig sal 
kom. 

Ons wil weer herhaal dat dit 
te betreur is dat hierdie vyan
dige houding teen die Afrikaans
sprekendc Rhodesicrs toeneem. 
Van die sogenaamde Britse 
,fairplay" ondervind die Afri
kaanssprckendc Rhodesier maar 
weinig. Hy is goed en gaaf so
lank hy honderd persent Brits 
is, maar sodra by nog steeds, as 
goeie Rhodesicr, Afrikaner wil 
wees, kry hy van sommige Britte 
net veragting en vernedering. 

DR. MALAN MOET IN 
OPENBAAR 0.8.-LEDE 

VERSEKER 
l\lnr, H. L. Neethling, (Hoof. 

genl.), Tuinplaats, Traw,,. 
vaal, skryf: 

Anderman! is bewys dat dit 
nie die Afrikancrvolk is wat 
weier om wat bymekaar hoort 
bymekaar te bring nie, maar 
dat dlt in die handc van die 
lciers is. 

As bewys dien die feit dat 
die twce leiers, nl. mnr. Haven
ga en dr. Malan besluit het 
dat ons bymekaar sal wees en 
ons is gewillig met net een 
voorbchoud, nl. dat die byme
kaarkom nie verncderend sal 
wecs vir 'n aansienlikc deel 
van die volk nie. Die skitte. 
rende oorwinning in Groblers
dal is al weer bewys wat met 
saamstaan vermag kan word. 

Dit hang nou verdcr van dr. 
'!\{alan af of ons bymekaar gaan 
kom a! dan nie. 

Die verklaring wat oom Kla
sie gemaak het word deur ons 
almal vcrwelkom, nl. dat die 
diskriminasieklousule In die 
partykonstitusie nie van toe
passing op die O.B. is nie. Maar 
toe dr. Malan die verbanning 
van ons 0 B.'s uit die H.N.P. 
verkondig het was dit publiek 
gedaan en ek dink dit is niks 
meer as billik dat verwag sal 
word dat hy nou, terwyl hy, vol
gens oom Klnsie se verklarlng, 
toegestem hct dat die diskrlmi
nasieklousule nic van toepas
sing op die O.B is nie, dit ook 
publiek sal doen. Ons is nle 'n 
politieke party nie en hy nan. 
vaar dit seker nou, want anders 

f Soos 0~~- 'i.~~-~~~ ~1 
f Dit Sien 
~ --
kon hy immers nie daardie be
loftc aan oom Klasie gcdoen het 
nie. 

Die doc! en strewe van die 
O.B. was van begin af om die 
Afrlkanervolk bymckaar te kry 
en ons was in der waarheid ook 
bymekaar totdat die leiers, of 
sal ek Hewer se die leiers van 
die H.N.P., besluit het dat ons 
'n politieke party is, wat ons 
nie is nie. Allcen gekke sal 
vcrwag dat 'n mens nan twee 
politlckc partye sal kan behoort. 

Die Naslonale Partykonstitu
sie vcrkondig self dat ons na 
'n republiek moet streef. Trou
cns min. Strydom is, volgens 
sy uitlatings, nog met hart en 
siel republikein en ook nie vir 
'n statebondsrepubliek nie, en 
dit Is wat die O.B. voor staan. 
Dit kan ons voor staan as lede 
van die Nasionale Party. Die 
Brocderbond is nog 'n organi
sasie wat tog mag voort bly 
bestaan almal lede van die Na
sionale Party, O.B.'s is ook met 
Nasionaliste, nog erger mis
kien, ons is fanatics naslonaal. 

Laat dr. Malan nou vir ons 
toon dnt dit by hom erns is om 
die volk bymekaar te kry. Vol. 
gens hom het hy lmmcrs die 
preekstoel verlaat om die volk 
bymekaar te kry - iemnnd vir 
wie die bymckaar kom dus crns 
moet wees. 
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BRITTAN)f RY OP RUG 
VAN STATEBOND 

Ekonomiese Bande 
Steeds Stewiger 

, Brittanje b eg nog baie, baie gr·oot waar de 
aan die handhawing van Ryksvoorkeur," h et die 
Britse minister van statehondshetrekkings, Pat r ick 
Gordon-Walker, verledc week in Salisbur y ver· 
kl~ar. Dit b et duidt-lik geblyk tyden s die onlangse wcreldkonferensie oor 
tariewe en handel in Torquay, b et h y gese. (Die O.B. b et 'n paar maande 
gelede he rig d at die k onf erensie nie geslaagd was nie omdat Brittanje nie 
van Ryk~;voorkeur wou afsien nie. Amerika bet dit genoem , die grootste 
diskriminasie in die wereldhandel.") 

Gordon-Walker h et voorts verklaar dat ·die handelsbande van State
bondslnnde sedert die oorlog ve rstewig is en dat die Stntebond tans die 
grootste handelsgehied in die wereld is. Ook Brittanje se ekonomiese kon
nek~;ie m et die r es van die Sta tehon d b et stcrker geword . In 1950 b et 43 
persent van sy invoer uit die Sta teb on d gekom "·ergelcke met 37 per sent 
voor d ie oorlog, terwyl 47 persent van sy u itvoer na die res van die State
bond gt-gaan bet ·vt-rgeleke m et 4·1 persent voor die oorlog. 

Daar was 'n tyd toe daar in ' waar die volk tans agtitcer vir 
die Suid-Afrikaanse politick i vcrbrcking van die Brltse kon
heelwat vonke gespat het oor die neksic, vera! as gevolg van die 
vraagstuk van Ryksvoorl<eur en nadele van devaluasie. 
die slagkreet ,.Buy British." Ten einde seker te maak dat 
Vandag hoor mens nlks meer die ekonomiese bande van die 
hiervan in Suid-Afrika nie - Empire steeds stewlgcr word, is 
selfs bovermeldc Sapa-berig het die Britse regering bcdrywig met 
nie eens in sommige nasionale allerlei nuwe metodes en onder· 
koerante verskyn nie. Dit is van handelings. Een hil'n ·a n is om 
Brihu.~ k ant ook nie m f"er n odig ngter d ie rookskf"rm nm oor
thtt daur propaganda gt'mank logsvoorhereiding teen die kom 
hod te word ,·ir ' n beleid van muni"ll'le - wit' "I' JIOsisie h y 
,.Buy • British '' n it', want d i(' aan d ie andet• kant nog steeds 
·Brit se ekonomiese ba nde gaan hinnc die V.V.O. wil vcr:;terk -
, ·an k rag tot k rag stet'ds , ·erder. oorcf"nkom.'lte m t't lo;tttt ('bonds
Brittanje het sy groot Imperia- Iande te ~Iua ·wnt hom 'n groter 
listles doe!, naamllk ekonomicse toevot'r van grond!ltow we sal be
uitbuiting van sy ryk, dermate !'!Org. So is daar onlangs na af
bereik dat die onderworpe volke loop van die vcrdedigingskonfe
nle aileen doodtevrede is om rensie in Londcn anngekondig 
hulself aan Brittanje se ekono- dat die Statcbond sy grondstow
miese beleid tc onderwerp nie. we vir oorlogsdoelcindes sal 
maar selfs diegene betig wat saamgooi. 
nog teen Britsc voorkeurhandcl 
protesteer, soos 'n paar maandc 
gelede gebeur het toe Die O.B. 
van Afrikaans-nasionale lmnt 
moes deurloop omdat hy beswaar 
gemaak het teen ons hoe kom
missaris in Londen se uitlating 
dat hy ,.vooruitsicn na 'n steeds 
toenemende handel" met Brlt
tanje. 

Ul 'l'SOJ\'DERING 

Daar is op die oomblik 'n rn
kele uitsondering, nl. Brits-Hon
duras, wat net soos die Unle 
twee jaar gcledc gedwing was 
om agter Brittanje aan sy geid 
te devalueer, waardeur die eko· 
nomiese bande met Brittanj(' 
nog stewlgcr gemaak is, maar 

STATEBO~D HOU 
BRITTAXJ E 80LVEXT 

'n Verderc stnp is 'n paar 
weke geledc anngekondig in vcr 
band met die belegging van 'n 
Empire-kon!ercnsie waar Brit
tanje sal aandring op inkorting 
van dollar-invoere deur aile 
Statcbondslcde. Dit staan in 
verband met Brittanje se bclcld 
dat die Empire hom van bnn
l<rotskap moet red. So het di4•. 
Britse mini!lter \'an finnn!lit'H in 
September ,·erlede jaar Vf"rklanr 
dat handel met (lie Stateboml die 
hoeksteen ,·orm v ir Brittanje se 
t'konomiese hers te l ; en Gordon
\\'alker h l' t in April van (li('S('lf
lle jaar gc"il: 

KLEURAPARTHEID BY JODE 
TEENOOR EIE RASGENOTE 

Terwyl die liberalistiese rigtings in ons land hoofsaak
lik deur Jode gepropageer word en die gelykskakeling , ·an 
aile rasse en kleur een van die hoofdoelwitte van die kom
munis tiese beweging is, wat by uitstek in ons land onder 
aanvoering ' 'an Jodc plaasYind. is dit belangwekken<l om 
te lees tot watter mate Jode self segregasie in hul eie 
geledere bandhaaf. 

Sowel in Afrika as Indie is 
daar Jode wat swart is. Ver
lede jaar het die Jewish Herald 
berig dat die regering van Is
rael teen die swart Jode in 
Abcssinie diskrimineer deur tc 
weier om hullc tot die land 
toe te laat. Die regering is 
deur sekere Joodsa leiers skerp 
aangeval hieroor, maar daar is 
sedertdien nog nie verneem of 
die diskriminasic opgehef is 
nic. Dit is nielemin 'n baie 
duidelike voorbeeld van amp· 
telike segregasie op grond van 
ldeur- nie eers ras nie. 

Vcrlcde week Is berig dat die 
swart Jode van Indie op die 
punt staan om na Israel te 
gaan. Daar is beskrywe hoc 
daar al die ccuc teen hierdie 
swart Jode op soslale gcbicd ge. 
dlskriminecr Is. Die Jod(' \'an 
Indie is in dric klasse verdcel 
- die swart Jode, die bruin Jode 
en die wit Jode. Die bruines 

hct ontstaan weens ondertrou
cry in noe!'r ceuc. Die berig 
van Sapa-Reutcr lui : 

.,Die verdcling In groepe 
wnurnnn deur die ceu stcrk ge
hou is, het vee! bitterheid te
wccggebring. To4' ' n swar t 
,Jood onlangs m4•t 'n m eis'ill 
ult die d ie ryk, invloedryke 
nit Joodse gemeenskap getrou 
het- iets wat eeue lank n ie ge. 
beur bet n ie-het 'n mantsknp. 
Ilk(' opstootj i(' ont"tnan ~'llnr

vnn die gekabh('l nou nog n ie 
tot rus gekom het n ie. Dit het 
ongctwyfeld bygcdra tot die 
bcsluit om tc emigreer. Dit 
is omtrent net die swart Jode 
wat beslult het om te gaan ... 
Die swart en bruin Jode gaan 
nn Israel met die oortuiging 
dat hulle dnnr lusscn die Jodt: 
va n baic lnnd" soos Jode op 'n 
gelyltc voct met alma! sal vocl," 

Blykbaar wag daar vir hullc 
' n ontnugtcring. 

.,On PJ s tryd om ekonomiese 
ona fha nklikheid teen 1952 is 
nie net 'n stryd deur hlerdie 
la nd nit', Dit is ' n 11tryd deur 
dit>. Statebondsla nde wa t lid 
,·an tlie sterlingblok iM." 

URITSE OOGMERK 

Later, in Oktobrr 1950, het 
Harold Wilson, Britsc minister 
van finansies. op die wereldhan· 
dclskonfcrensie gcsc dat dit vir 
Brittanje onmoontlik is om aan 
handel te dink sonder die Britse 
State bond, en daartoe gevoeg dat 
die onderlinge ckonomiese af
hanklikheid van Statcbondslande 
'n historiese feit is wat sy na
tuurlike weergawe vind in die 
Ryksvoorkeurstelsel. 

Brittanje is doodtevr~de as 
statebondslandc hul naam van 
.. dominium" na ,.rcpubliek" ver
ander of 'n cie vlag in plek van 
die Union J ack kry, sola nk bulle 
net binne die Statebond bly en 
da.ardeur ,,die hoeksteen" , ·orm 
van Britta nje "e ekonomi~ 
!ewe en da.ardeur onder verplig
ting staan om Brittanje !le oor
loe t e voer . 

Oorwinnaars 
Bou Koers 

Cvervolg van bladsy 3 kolom 5) 

is. is een Amer ikaanse o!fisier 
gedood. Die Amerikaners hct 
7 Hitlcr-jongens e n 5 Duitse 
soldate as gy.selaars gearresteer 
en doodgeskiet. 

(T\vce vrouens wat aanweslg 
was, Martha von Bothmer en 
Getrud Richter). 

ALGE:\IEE~ PLAASGEVL"iD 

In ell<e dorp en stad in Duits
land is dcur die oorwlnnaars 
gysclaars gemaak en bale te
regstellings het plaasgevind. 
Gemiddcld is vir ccn oorwln
naarsoldaat 10 Duitsers geskiet. 
In Berlyn was die vcrhouding 
1:50, in sekere gevalle 1 :100 
en nog mcer. 

D i(l gy!!ela.ars dra die name 
''IUl gener aals s oo!l El!!enhower , 
Lt-clere, Lattre de Tus'igny, 
(1ay en andere . 

Die Engelse gcneraal Mont
gomery het in Noord-Afr ika 
bale vroeg met gyselaars be
gin. Sy bevel aan die leer lui: 

Vir elke d ooie f!Oldaat sal ek 
na. besetting va n 'n stad 10 
ltalianers Iaat doodskiet. 
:Sog in 194'7 bet g eneraal 

E isenhower uitdruklik die gy. 
selaarsm oord gebllllk. 

Waarom word die moorde
rulnrK en die offisiere van die 
oorwinna.ars w a t die bevele ge. 
g('e bet om gy~laan; t& skiet 
nie , ·oor 'n milltt>re hof gebring 
n ie? 

Maar ek vra om verskoning; 
ck het vergcct dat die oorwin
nanrs besig is om die Duitsc 
volk die antwoord op my vraag I 
deur 'n demokratiese heropvoe
dlng te verduidellk, 

GELEERDE sE SIEL 
KAN NIE BYBOU 

OP VLIEGTUIG 
Modeme wetenskapHkes glo nog soos Griekse wysbere 

van meer as tweeduisend jaar gelede dat 'o mens se siel 
afgesonderd nn jou kao raak en jy dan ole by jou 
, volle positiewe" is ole. Wat meer is, bulle glo dat die 
soelbeid waannee \"liegtuie , ·andag beweeg te vinoig is 
vir 'o mens se siel en dat by op die pad agterbly. Dlt is 
om die rede dat s taatsmanne nie bchoorHk Ieiding kan 
gee wanneer bulle pe~ vlicgtuig na konferensies toe vlieg ole! 

H ierdie beweerde verskynsel 
is 'n paar weke gelede op 'n 
wetenskaplike kongres in Enge
land bespreck toe een weten
skaplike, Ritchie Calder, sy ge
waarwording op 'n vlug van 
New York na Londen beskryf 
het. NA d ie reis moes hy nog 
eers wag vir sy siel om op te 
daag. Wat dan glo gebeur is 
dat die mens se liggaam en 
gees (,.mind") saam met die 
vliegtuig ry, maar dat die derde 
samestellende deel, die siel, nie 
kan byhou n ie. Hy bly dan 
agter en mens is aan die einde 
van die reis verward weens die 
a!wesigheid van jou siel. 

Twee ander wetcnskaplikes 
het op hierdie stelling gcreageer. 
' n Bekende sielkundigc, prof. 
J ung, het verklaar dat dit niks 
snaaks is om vir jou siel te 
wag n ie, en dat hy nooit mense 
wat hom per vlicgtuig kom 
raadpleeg spreck voordat 'n 
week verloop het nie. 

In sy toespraak voor die kon
gres het Calder ges~ dat staats
manne sommer in wereld-same
sprekings spring sonder om eers 
vir hul siele te wag. I ndien 
bulle eers ' n paar dae sou wag 
voordat hullc begin konfereer, 

sal hulle beter resulta te bereik. 
H y glo dat vliegtuigloodse 

wat gereeld oor die Atlantiesc 
Oseaan vlieg, nie deur h icrdie 
verskynsel aangetas word nie, 
omdat hul siele halfpad op die 
terugreis vir bulle wag. 

Vrugbare Land 
Gaan Verlore 

D ie Ciskei en nog mcer die 
T ranskei is van die beste dele 
van die land en kan geweldig 
ontwikkel word, het d r . J . H . 
Moolman, lid van die kommissle 
wat deur die Regering aange
stei is om ondersoek te doen 
na die beplann ing van naturelle
reservate in die Unle, in 'n pers
onderhoud gese. 

Die gcbiede gaan egter on rus
barcnd agtcruit as gevolg va n 
crosie, swak bewerklng en ont
volking. AI hoe meer naturelle 
trek stede toe en die grootste 
dec! van die werk word aan 
naturellevroue oorgeiaat. Die 
tyd is reeds lank al ryp dat 'n 
halt aan hierdie toestand ge
roep moet word en 'n positlewe 
ontwikkelingsplan opgestel en 
tocgepas word. 

u~ ... ~~\-':>1\REE V£" : ·.· _ ~ ~;.\>1" •'-vh.J' , 

i- ·-~ 4., 

DUIDELIKE ~\f.\t~ ~t-t-

R yg ctlkette etcwlr 
vas aan aakkc. 

dr~!J ..':.db:,~~· met 

Spyker of pia\ 
et ikette otc,..il 
vas aankratte, 
kastc of klsaies 

Goed wat duidelik gemerk is- met die geadresseerde en 

die versender se oaam en adres daarop-sal veilig 

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

ryg of maak adreskaarte met draad vas aan bescndings. 

ADRESSEER EN VERPAK BEHOORLIK 

- ONS SAL DIE GOED AFLEWER 

-en onthou om u vragbriewe te bewaar. 

SUID-AFIIEAANSB SPDDRIBi 
CPl 
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VISIOEN IN 1938 GESIEN 
nuwe party wat op vriendskap 
met die O.B. dui nie. 

Daar is egter onheilspellende 
tekens dat die H.N.P. sy 
vyandskap teen die 0 B. glad 
nie laat vaar het nie. 
Dr. Malan, wat deur sy on

derleiers onderstcun Is, hct aan 
mnr. Havenga as onverbiddc
like voorwaardc vir die same
smelting van die A.P. en die 
H.N.P. gestcl dat die uitslul
tings-klousule van die ou 
H.N.P. In die nuwc party opgc
neem moct word, waardcur vcr
bied word dat mcnsc wat aan 
'n organisasic met 'n polltlcke 
strcltking behoort by die nuwc 
party mag aansluit. 

GEEN T WYFEL 

Nie aileen dr. Malan self nle, 
maar ook sy koerante, het gecn 
twyfel gelaat oor die rede 
waarom aangedring Is op die 
lnvoeging van die betrokke 
klousule nie. Dit is om te ver
h oed dat lede nn die O.B. by 
d ie nuwe party aan"luit indien 
bulle binne d ie nuwe party 
gaan voortbe~>taan as 'n O.B.
groep wat sy eie begin"'t'l s pro
pageer-begin &els wat u it die 
nard van die &aak in mN'r a<, 
een op~>ig bots m (•t die btleid 
van die nuwe party. 

Mnr. Ho.vengo. het uitelndc
lik ingegee, maar klaarblyklik 
is die toegcwings aan hom ge
doen dat O.B.-ledc wat bereid 
Is om hut polltlekc idcntiteit af 
te 1~, !cdc van die nuwe party 
mag word. 

En daarom het mnr. Haven
ga op sy kongrcs gese dat !cdc 
van die O.B. by die nuwe party 
mag aansluit mits hullc nle 
politick bedry! in hulle organi
sasie nlc. Dit is l'&'ter die dood 
in die O.B. 11e pot, want a~ 
O.B.-Iede nie polUif'k mag be
dryf in hul organ i'<a.,ie n it, be
teken dit dat bulle n ie b ulle 
O.B.-beginsels mar propageer 
n ie. Dan U! bulle nic allcen 
bulle politieke identitelt af nie, 
maar ook hullc O.B -identiteit. 
En dan is daar mos vanself
sprekend geen gevaar dat so
danige ,,ontkledc" O.B.-lede 'n 
O.B.-groep blnne die nuwe par
ty sal vorm nie. 

VRAE GESTEL 

Om dubbel seker tc maak het 
ek op die jongste A.P.-kongres 
aan mnr. Havcngo. gevro. of 
O.B.-lede wat by die nuwe par
ty aansluit die reg behou om 
propaganda tc maak vir 'n re
publlek buitekant die Britsc 
E mpire, teen polltieke partyc, 
vir die rcpubllkeinse konsep
grondwct (wat dr. Malan reeds 
verwerp het) vir beroepsver
teenwoordiging, ens., en mnr. 
Havenga het aan my ges<i: ,,Die 
vriend kan propaganda maak 
vir enigiets, solank dit nie bots 
met die bcleid van die party 
nie, want dan sal hy op die 
gewone manier tc doen kry 
met die party dissipllnc." 

(vervolg van bladsy 1 kolom 3) 

Dit Is vir my derhalwe beel
temal duidelik dat die H.N.P. 
sc uitsluitingsklousule in die 
nuwe party opgeneem is, nie 
soseer om O.B.-lede te belet om 
!cdc van die party te word nle, 
maar boweal om hulle te ont
klee van hulle O.B.-skap sodra 
hulle lid van die party word. 

Daarom wil ek aan die leicrs 
van. die nuwe party 'n paar 
vrae stel wat bulle gerus open
hartig kan beantwoord: 

VRAE 
(1) Is d it u bed oeUng da t lede 

van die O.B. wat by die 
nuwe party annsluit moet 
ophou om lede van die O.B . 
te wees? 

(2) Indien dit u bedoeling is, 
waarom se u nie so nie? 

(3) Indien dit nie u bedocling 
is nie waarom stel u dan 
die onmoontlike eis dat 
O.B.-lede wat by die nuwe 
party aansluit nie politick 
in hul organisasic mag voer 
nie en nie beginsels mag 
verkondig wat bots met die 
beleid van u politieke par
ty nie? 

(4) En voorts, as dit n ie u be
d oeling is nie, hoe wil u 
dan verhoed dat die O.B .
lede wat by die nuwe party 
aan~luit, en wat led e va n 
die O.B . bly, 'n O.B.-groep 
binne die par ty sal vorm? 

'5) Is u nog altyd vyande van 
die O.B. wat sy dood ver
lang? Of het u nou vrlcndc 
van die O.B. geword wat 
begeer dat hy moet voort
bestaan as republikcinse 
volksbeweging? 

Ek vra ann die leiers van die 
mwe party om n ie ,slim" te 
. vees n ie, maar om openhartige 
mtwoord op h ierd ie vrae te 
gee. 

KOERS VAN DIE O.B. 

As u vir my vanmiddag vra: 
.vat gaan van die O.B. word? 

"inn se ek vir u dat die lede 
·an die O.B. reeds in bulle 

harte die toekoms van die 0 B. 
bepaal het. 

Ek sal vir u daardie kocrs 
1robeer aandui. 

Vir meer as veertig jaar het 
lie Afrikanervolk die vcrdeeld
leid, die magteloosheid en die 
\'Crydeling van politieke partye 
"ndervind en daarbcnewcns die 
onsmaaklike u itoorlecry terwillc 
:an selfsugtige eiebelang van 
"lie partypolitici ervaar. En 
minstens ons in die O.B. hct 
~ick en sat geword daarvan. 
::>ns wil wegk om van die poli
ieke par tye af en n ie terugk eer 
na 'n euwel waarmee ons inner 
Ilk gebrf'ek het n'ie. 

En in besonder wil ek ver
klaar dat dlegene van ons in 
die O.B. wat ons laat oorrced bet 
om die ,Afrikanerparty-ekspe
riment" uit te toets, en wat as 
gevolg daarvan vir 'n belc tyd 
lank weer met die partypolitlek 
te doen gekry het, vandag meer 

PROF. E. E. VAN ROOYEN 
OORLEDE 

Prof. dr. E. E. van Rooyen, wat dertig jaar lank aan 
die Kweekskool op Stellenbosch verbonde was en verlede 
jaar afgetree bet , is op 12 September plotseling oorlede 
op Oudtshoorn - sy geboortedorp waa.r by hom in die aand 
van sy lewe gaan vestig het. Hy was 66 jaar oud. 

In prof. Van Rooyen vcrloor J Prof. Van Rooyen het op Stel
ons volk een van daardic rots- lenbosch en aan die Vrijc Uni
vaste gceste wat wcet waarheen versiteit van Amsterdam studeer. 
hulle wit omdat bulle met albei In 1920 het hy professor aan die 
voete staan op die vastc grond Kwcekskool geword en was 
van geloof en beginsel. In sy sanm met dr. J . D. du T oit 
!ewe het hy arbeid vcrrig wat <Totius) verantwoordelik vir die 
sal voortbestaan solank daar 'n vertaling van die Ou Testament. 
Afrikaner volk is. Hy het dan Tot kort voor sy dood was by 
ook altyd naby sy volk gelcwc nog besig aan die hersienc By
en dit is ook as 'n vriend van belvertaling. Hy was ook sewen
die Ossewabrandwag dat O.B.- tien jaar lank redaktcur van 
lede met groot waardering aan Die Gcreformecrde Vaandel. Op 
hom sal terugdink. Seide het die oomblik is daar 'n omvat
hy in Kaapstad gekom sonder tendc werk van hom oor die 
om eers 'n besoek by ons blad Rooms-Katolisisme in die pcrs. 
at te Ie - besoeke wat altyd Die O.B. se meegevoel gaan 
weer besielend ingewerk het. uit na sy eggenote en familie. 

oortuig voel as oolt tevorc dat 
die regtc koers van die O.B. is: 
weg van die politiekc partyc af 
en nie terug no. die politicke 
partye toe nie. 

Weg van die politieke partye 
at, maar waarheen? 

VISIOEN \'AX 19S8 

E k wil u 1\f'rinnt'r nan die 
m ool v i!4iot'n wat ons volk in 
1938 ge!lltn ht>t. R ondom die 
ossewaen tj les het ons volk in 
die toek om 11 gt'blik en ' n v isiocn 
ge!/ien van ons r("pu blil<f'inse 
bestemming, buih•k nnt d i(• pnr
typolitiek. 

Daardle visiocn b et d ie volk 
ann die O.B. toeve .. trou. E n 
d ie pad \"lUI dlt' O.B. lf"i na 
dnardie visiocn. D it i!'l ons r ig
•mocr. 

En ons bestemming is reeds 
vasgele: 

, D ie t.taat mott waarlik re
publ ikein'! \ ry wee .. ;" n le 'n 
republlek Wt'IC" b innekant (til' 
Brit~e Stutebond nie. 

.,Die staatst("l.,el mag nic op 
vreemde model gf' ... kOf'i Wt'es 
nie" ; n ie d ie Brit'-e par ty'<telsel 
wees n ie. 

,,Diepgaande maatskaplike f"ll 
ekonomle~>e hervorming-. moet 
onderneem word; d nar m oet 
weggebreek word vnn niles wat 
vals of volk.,kadellk is in die 
dem ol<rasie soos h iE'r bekend." 

, Dnar m ot't 'n krngtige lands
regering Wt'CH, gt'bou op d ie bt'
grlppe van volksrf'gt'ring van 
die S uhl-Afrilmans(\ Rt'pu
blieke •.. " 

E l< wit d it ))("klemtoon dat 
gt'f'Heen van dit'l politieke 
partye h it'rdie ld t'ale k nn of 
sal H'rwesenlil< nle. Nie die 
Vcre nigd e Par ty nio f'n ook 
n if" die Nasionule Party n ie. 
Die O.B. t-al !.1.'11 danrvoor 
moet veg- ander., snl d ie 
O.B. sterf e n tlil' ideale saam 
met hom. 
As u trou h t n u plig doen 

da n gaan d!e O.B. f"gter een
voudig voort na d ie rt'publiek 
van ons be!>tem m ing. 

t .,DIID O.B." word cedruk deur Pro 
Eeelula Drukkery, Stellenboaeh. vir 
die elenaara en ultcewera: VOORSLAO 
(Edma.) Beperk, Groote Kerk~rebou 
703, PoabWI 1411, Kerkpleln, Ka.ap· 
a tad. 

-Esu fie Cologne 

en •LGC'en.tel 

PIOOUKTI VAH 

SUID : Afl i iCA 

IC97 

Groot T aak Voor 
(vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

wat net op fees- en vakansiedac 
te voor,kyn geh:ml word om dan 
weer as museum,tuk veilig weg
gf'bere te word! Sal die O.R.-Iid 
van d ie Xasionale Party mecr 
gcleentheid he om hom daad
Wt'rklik vir die republiek te bt'
Y\\'t'r as die lid van die H .X.P . 
in die verlede? 

NOU TYD VIR VRAE 

Dit is vrae wal baie O.B.-lcdc 
hulself in alle erns en in goeie 
trou afvra. Dit is ook hul goeie 
reg om nou die vrae te stcl, later 
kan tc laat wees. Gann O.B.
lede b inne en O.B.-Iede buitc die 
Nasionale Party nog hul onder· 
lingc goeie vcrhouding en samc
werking soos in die verlede 
handhaaf? Ons hoop dit van 
harte. Dit sou tog te ironies 
wees as daar by hierdie stadium 
onenigheid in eie kring moes 
ontstaan, en dit ter wille van 
'n party. 

Moet die O.B. dan nic Hewer 
ontbind word nie? Daartccn kon 
gcen beswaar bestnan nie mib. 
sy taak as nfgedaan be!>kou kun 
word. Is dit egtcr die gcvnl? 
Gaan die nuwe Nasionale Party 
dit oorneem? Ek glo nie. AI 
,.ou die O.B. more ontbiml word, 
tlie O.B.-gedagte o,ou bly 'oort
bestaan en die volk!\gewetf' op 
!lie duur &o beswaar dat dit 
vroeer of later weer vorm gaan 
nanneem, miskien met die hl.'lt' 
onverk wiklike stryd van voor nf 
aan. 

;\fOET VOORTBEST AAN 

Die O.B. moet bly voortbc
.. taan. Maar dan in 'n nuwe 
vorm, of liewcr in 'n hcrvormde 
gedaante. In die cerstc plek met 
!lflegging van aile skyn scl!l; 
,•an mededinging op partypoli
tieke terrein. Daar mag bv. 
geen sprake wecs van ele knn· 
didatc vir 'n vcrkiesing stel nic. 
In die tweede plek met vcrmy
ding van enige persoonlikc nan
valle teen nasionale lelers. Sy 
stryd moet konsckwent positlcf 
prinsipieel wces. Nle aileen sal 
!1y dan die band met O.B.-lcdc 
in die Party behou nie, maar is 
die moontlikheid nie uitgesluit 
ciat hy selfs onder partylcde 
rekrutc vir sy organisasic kan 
werf nie. \\'aar propaganda ,,ir 
die republiek moeilik binne die 
party kan geskied, bied die o.n. 
dan ruim geleenthcid ann aile 
republikeine om vir die dof'l 
sanm te werk. Langs wattcr 
weg? 

REPUBLII<EINSE BLAI> 

Allcreers en hoofsaaklik dcur 
middel van sy blad - die enigste 

onnfhanklike en u itgesproke re
llublikcinse organn in d ie land . 
S<'lfb wnar die bla d n m tyd tot 
tyd kritiek teenoor reger in.g of 
party lant hoor, knn opbouende 
k r itiek van beuit'nde sy sleg!f 
,·erwelkom word. Vunbelfspre
kend is 'n pnr tyorga.an selde 
tlanrtoe in staat. D it sal d us 
llO(lig wees dat die O.B. ' n ste
wige fond!'! opbou om die be
stuun e n ultbreid ing van sy blad 
te vcrseker. Mislden !tan dit in 
vervolg ,Die Republlkein" hcet? 

In die twcedc pick sal die or
ganii!Usic heeltemal hervorm 
moet word. Die O.B. moet mecr 
die anrd van 'n Bond aanneem 
wat hom vera! toelc op die be
studering van die vorm · wat die 
aanstanndc republiek moet aan
necm, die propagering daarvan 
en die behnndellng van huidige 
poltiekc vrnagstukke en toe
stande in die llg van ons repu
bllkelnse idcaal. 

Die O.B. kan nie, mag nie en 
~al nit stf'rf nie • 

Wetenskapl ike 
Voors-pe/1 in g 

Die voorspelling dat teen die 
l'nd van die ecu steenkool on
dcrgronds omskep sal word tot 
gas In plans van uitgegrawe te 
word, dnt krag verwek sal word 
nit die strule van die son en dat 
alkohollese dranke op kunsma
Uge wy11c bcrci sal word, is ge
doen deur die atoomdeskundige 
dr. Jame11 Conant van die V.S.A. 
Hy het dit as sy mening ultge
sprcck dnt daar geen atoomoor
log hierdic eeu sal wees nie . 

V.P. Verwelkom 
Groepe 

'n Mosie waarln organisasies 
verwelkom word wat wil help 
om die Rcgcrlng sc ,,skending 
van die grondwct" tc beveg, is 
vcrlcdc week dcur die Vcrenig
dc ParlY-ltongrcs In Durban 
nangenecm. 

Hierdic beleid van die V.P. 
stnnn in regstrccksc teenstel
ling met dl~ wat dr. Malan op 
sy kongresse die afgelopc twec 
wl'lw nnngckondig het waarln 
allc groepc In naslonalc gele
dcrc vcroordecl word as synde 
.,'n slnng in die paradys" wat 
doodgcmank moct word. 

I' :: t ¥i¥"?¥-¥W: r NET 'N P AAR ITEMS 
om u in staat te stel om ons J>ryse te \'ergelyk 

Boston Potlood-skerpmakers ... ... ... ... @ 15/- elk 
Mercury Draadheg-masjiene ... ... ... @ 29/6 elk 

1 Dubbele Glas-Inkpotte ... ... ... ... ... ... ... @ G/9 elk 
Afrolpapier, 13 dm. x 8 dm. ... ... ... @ '1/- per Riem 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm. ... ... ... ... @ '1/8 per Riem 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. .. . ... ... .. . @ G/7 per Riem 
Lo.sblad Grootboeke - allc groottes In voorraad, 

pryse vanaf 1.3/5/-

Alle Kantoorbenodigdlu•de roorradig - Dit 
sal u betaal om u t•olgemlc bestelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgebou 822, KAAPSTAD T elefoon 2-70'71 

BRILLE 
Brlnl' a ooprt. M voonkrlf vir brUle aa ODIL 

OOEIE WERK TEEN BU.I.nn: P B l'Sl!l. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerk.laan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
lleMU - of ab)'f om llellolllllerMde. 

Jrg. 10. 

' 'erlede '' 
word om 1 
bulle die~ 
kon J ode 
in die an~ 

In sy toe! 
gres het die 
hom wecre• 
kwessie va 
die nuwe ~ 
nog duidcli 
Die Trans 
hom as vol 

,,Pasop 
Daar ka 
nic 'n p 
wccs nlc. 
biddeliJt 
wat on" 
Teen gr 
walcendc 
grocpvor 
grondsla 
grondsia 
en il:'e pol 
verskllle 
partykon 
kongres, 1 
gesag, m1 
hom kons 

E 
Sta 

,On& glo 
delikheid ' 
soonlik glo 
oorlog bcpl 
ecrstc min 
Attlcc op ' 
party gese. 

, llandt-1 
Oos-Europt 
ons sterlcer 
het mnr. H 
sc minister 
op 'n onth 
klaar. 

TRUMA 
WER1 

P res Trwt 
op 'n pen;k 
die \'erenig~ 
maak op d' 
masie in '<Y 
Sowjet-Ru"ll 
ge~ dat oo 
land nie 
wuarop dit 

H ierdie h 
rikaanse p 
wending in 
ding t()('UOO 

bondgenoot 
1941. In d 
is geglo dnt 
gawe demo 
vertrou kon 
opvot'ld inar" 
sers. Hy h 
in die V.V. 
dwaash E.'id 
nn.dat by 
skade in 
aangerig i~. 

Intu<;<;cn 
ter \ ·an buij 
bert ::\lorri~ 
Arnerika ged 
tf' gef' ten o 
se goeie 
nog oorreed 
te werk. 


