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NASIONALE PARTY OOR 
SY . INKOMSTE-BRONNE 

Na aanleiding van adv. J. G. N. Strauss, Ieier van die 
Verenigde Party, se beskuldiging dat die Nasionale Party 
drie trustfondse bet en dat die partyleier uit een van bulle 
£2,000 per jaar ontvang ,op voorwaarde dat die Nasionale 
Party met geen ander party amalgameer nie," bet die 
Nasionale Party-leiding 'n verklaring uitgereik oor die party 
se inkomstebronne. Adv. Strauss se beskuldiging is eintlik 
sy verdediging teen die Nasiouale Party se sogeuaamde 
,aanvalle" op die United South Africa Trust Fund wat 
verdink word daarvan dat by 'n vername bron is van die 
Verenigde Party se inkomste. 

Die Nasionale Party verklaar 
da.t by jaarliks uit d ie Jan 
Marais-fonds en uit die boedel 
van wyle F. W. Beyers :£1,150 
ontvang en dat die partyleiers 
jaarliks £450 ontvang uit d ie 
boedel van wyle F . W. Beyers. 
Die verklaring lui: 

JANNIE MARAIS 

,.Twee Nasionaliste wat jare 
gelede oorlede is, t.w. cud-mi
nister F. W. Beyers en mnr. 
Jannie Marais, het in hul tes
tamente sekere bepalinge ge
maak waaruit die Nasionale 
Party van Kaapland jaarliks 
ongeveer £1,100 (elfhonderd 
pond) baat. 

,Vir die bydrae van £700 uit 
wyle mnr. Jannie Marais se hoe
del moet jaarliks deur die Par
ty aansoek gedoen word en daar 
is geen voorwaardes aan die 
bemaking verbonde nie. 

F. W . BEYERS 

voorwaardes wat verbonde is 
aan die Beycrs-bemaking nie. 

UITDAGING AAN V.P. 

Voortgaande bevat die ver
klaring die volgende uitdaging 
aan die Verenige Party: 

,Die Nasionale Party vra op 
sy beurt aan die Vercnigde 
Party en sy Ieier, adv. Strauss, 
die volgende: 

(1) Uit watter bronne, anders 
dan V.P.-takke, ontvang bulle 
fondse? 

(2) Het die Verenigde Party 
reeds finansiele steun van die 
United South Africa Trust Fund 
ontvang, en hoe groot is die 
bed rag? 

,(3) Watter voorwaardes is 
aan die bydraes verbonde?" 

Dit wil voorkom dat die Na
sionale Party sy kaarte op di& 
tafel gele het met betrekking 
tot sy 1inkomste uit fondse en 
bemakings. Derhalwe is die 
versoek dat die Verenigde Par
ty dieselfde moet doen beelte
mal billik. 

AFRIKANER MOET NIE 
OP KONFERENSIE-PAD 
NA LUNDEN LOOP NIE 

Verlede week is daar weer 'n konferensie gehou van verteenwoor
digers van die kon inkryke en k olon i es in die Britse statehond en ryk . 
Hierdie keer bet dit gegaan oor grondstowwe en l)roduksie. Derhalwe h et 
mur. Richard Stokes, Britse minister van grondstoW\ve, as voorsitter 
opgetree. Natuurlik was Suid-Afrika ook verteenwoordig en wei deur m nr. 
Eric Louw, Minister van Ek onomiese Sake. Dit is die eerste keer in d ie 
geskiedenis dat ' n Britse statebon ds- en rykskonferensie van hierdie aard 
gehou is. Wat was die doel van die k onferensie? 

Mnr. Stokes bet dit vooraf 
baic moo' gestel: Die hoofdoel 
van die konferensie is om ge. 
dagtes te wissel oor die pro
bleme om grondstowwe in die 
hande te kry en om dit te ver
ru£1 vir fabrieksware - binne
kant die Britse Statebond, 

TWEE REDES 

Nadat die konferensie plaas
gevind het is 'n verklaring uit
gereik wat lui dat die konfe
rensie die probleme van die 
Statebond bespreek bet wat 
vloei uit produksie en uitruiling 
van grondstowwc en fabrieks
ware. Reelings is getref om 
die aflewering van Britse uit
voerartikels na die Statebonds
landc te vergemaklik. 

Ontdoen van die tipiese Brit
se raaiselagtigbeid beteken a l 
die verduidelikings net dat die 
konferensie beU; is vir twee 
redes. Eerstens, om te bepaal 
watter grondst{)wwe d ie State
bondskoninkr yke en k olonies 
na Brittanje moet uitvoer en 
watter in bul eie fabricke ver
werk moet word. E n tweedens, 
om die lewensbelangrike Britse 
uitvoerbandel deur Statebonds
of ryksvoorkeur te bevorder. 

ELKEEN SE BYDRAE 

Daar is derhalwe ook aange. 
kondig dat die konferensie be
sluit bet dat Suid-Afrika 'n 
fosfaat-industrie sal oprig, pe
trol uit steenkool sal vervaar
dig, en die produksie van in-

sekgifte sal vermeerder. Ka
nada moet sy yster- en koper. 
nywerhede uitbrei en meer 
koper na Brittanje stuur; 
Australie moet sy produksie van 
koper, lood, sink, staal en 
a luminium vermeerder; Nu
Sceland moet sorg vir houtpap 
en koerantpapier; IndHi vir 
yster en staal; Pakistan vir 
swawel en katoen; en die kolo
nies moet rubber4 koper, ens. 
na Brittanje uitvoer. 

Dit blyk dat die doel van die 
konf.erensie was om die Britse 
Statebond en ryk - wat maar 
een ding ~s - tot 'n werkende 
ekon omiese eenbeid uit te bou. 
E n volgens per sberigte was die 
k onferensie suksesvol. 

LEWENDE ORGANIS!\IE 

Die doel van die moderne Brit
se imperialisme is om die 
koninkryk van d ie Statebond en 
d'ie kroonkolonies tot 'n lewen
dc c>rganisme saam te smee, 
waarin elke koninkryk en ko
lonie so afhanklik van d ie res 
is dat by n oodgedwonge sal 
moet veg vir die behoud van 
die gebeel. Deur die ineen
strengeling van die k oninkryke 
en kolonies se verskillende Ie
wensterre'ine word die inwen
dige eenbeid van die Britse 
S'tatebond en ryk verseker 
sells al word die uitwendigc 
bande losser gemaak. 

Dit is die proscdure wat deur 
die moderne Britse imperialiste 

gcvolg word; en dit is hierteen 
wat die Ossewabrandwag so 
ernstig waarsku. As die Afri 
kanervolk nie wakker loop nie 
gaan by 'n handlanger eu daar
na 'n slagoffer van hierdie 
nuwe Britse imperialisme word. 

PROSES VAN INTEGRASIE 

Die proses van Britse inte. 
grasie hct begin met die soge
naamde Premierskonferensies. 
Hierdie konferensies van Brit
tanje en sy suster-koninkryke 
~e eerste minister$ bet die ge. 
vaar ingebou dat dit kan ont
wikkel tot 'n soort federale 
parlemcnt van die Britse State
bond. 

Na die tweede wereldoorlog 
het bierd'ie gevaar baie aktueel 
geword. Daar word, naamlik, 
nie Ianger slegs Premierskon. 
ferensies gehou nie, wat d ie 
politieke bande beklemtoon nie, 
:nanr daar word ook ministers
konferensies gehou oor beson
dere aangeleentbecle, waardeur 
clie Statebondskoninkryke ste
wig aan mekaar gekoppel word. 

So is daar reed.s 'n ministers
konferensie oor militere sake 
gehou, waarop die Britse Sta
tebond tot 'n militerc eenheid 
verhef is. Daar is 'n ministers
konferensie oor vervoer gehou, 
wat die militere integrasie van 
die Statebond aangeval en ver
::;tewig bet. Nou is daar weer 
'n ministerskonferensie oor eko
nomiese sake gehou, waardeur 
die ekonomiese integrasic van 
die Statebond bevorder is. 

,,Uit die boedel van wyle 
oud-minister Beyers kry die 
Kaaplandse Nasionale Party as 
selfstandige Party £450 (vier
honderd-en-vyftig pond) per 
jaar solank die woord ,Nasio
naal' in die Party se naam be
houe bly en die Party nie sy 
program van bcginsels substan
sieel verander nie. 

,Wyle cud-minister Beyers 
bet in 'n verdere bepaling on
geveer £450 per jaar aan dr. 
Malan bemaak, en nie op die 
voorwaarde soos deur adv. 
Strauss beweer nie." 

Konferensie Het Witman 
Se Leierskap Verwerp 

MOD ERNE IMPERIALISME 

Op bierdie manier probeer 
die moderne Britse imperialiste 
die Statebond en die ryk saam 
te smee tot 'n lewende organis
me. Hulle trag om die konink
ryke en die kolonies tot 'n on
skeidbare eenbeid saam te bind 
deur polit:,eke, militere, ekono
miese en ander bande wat op 
die Statebondskonferensies ge. 
smee word. Die verklaring noem nie die 

S taatsgreep 
Teen Peron 

Misluk~ pogings is verlede 
Vrydag aangewend om 'n staats
gr eep uit te voer waardeur die 
regering van president J uan 
P er6n van Argentinie omver
gewerp sou word. Die rebelle
leiers is genl. Ar turo Rawson, 'n 
voormalige aspir ant-president, 
en genl. !Benjamin Menendez. 

Hulle het probeer om Peron te 
dood maar die sluipmoord bet 
misluk. Genl. Menendez het 'n 
beroep op die leer, vloot en lug
mag gedoen om die regering 
omver te werp. Eenbede van die 
gewapende magte wat rebelleer 
het, is deur regeringsmagte tot 
oorgawe gedwing. 

'n Woordvoerder van die re
belle het gese dat iets erens 
moes verkeerd geloop het. In 
teorie was dit onmoontlik dat 
die opstandsplanne kon misluk. 
In die praktyk het dit egter tog 
gebeur. 

Wet en orde is oor die bele 
land herstel. 

Die konferensie oor die fed erasie tu ssen Su id-Rhodesie, Noord
Hhodesie en Njassaland bet misluk as gevolg van die naturelle-afgevaar· 
digdes se teenstand. Die naturelle is hevrees dat die federasie die gelyke 
r egte en voordele kan benadeel wat b ulle in Noor d-Rhodesie en Njassaland 
m et die blankes geniet. In Suid-Rhodesie bestaan daar 'n mate van nie
amutelike apartheid. 

Die konferensie is bele deur 
die regerings van Brittanje en 
van die drie genoemde gebie
de. Al vier die regerings is 
ten gunste van federasie. Tog 
kon die naturelle-afgevaardig. 
des se teenstand die plan ver
ydel. James Griffiths, die Brit
se minister van koloniale sake 
het verklaar: .,Die naturelle 
vrees federasie. Hul groot be
geerte is dat hul tuistes pro
tektorate onder Ieiding van 
Brittanje moet bly." 

VENNOOTSKAP 

Die regerings bet egter nie 
hul federasieplanne heeltemal 
prysgegee nie. Hulle hoop om 
die federasie-besprekinge teen 
die middel van aanstaandc jaar 
in Londen voort te .sit. Die 
Britse minister bepleit 'n be
leid van gelykwaardigheid deur 
vennootskap tussen wit en 
swart. 

Verneem word dat dit op die 
konferensie maar dol tocgegaan 
bet. Moeilikheid het glo ont
staan as gevolg van Suid-Rbo
desHi se klag dat die Britse 

ministers glad te vee! waarde 
heg aan die opinie van die na
naturelle - afgevaardigde wou 
noordelike gebiede. Volgens 'n 
naturelle - afgevaardigdes wou 
sommige afgevaardigdes op een 
stadium selfs die naturelle uit
jaag. 

NUKKERI G 

Een ding bet op die k onfe
rcnsie baie duidelik geblyk . Dit 
is die verskil in opvatting oor 
kleuraangeleentbede wat daar 
bestaan tussen die Britse minis
ters ttit Londen en die plans
like E ngelse Ieiers van d ie Unie 
se noordelike buurgebiede. Die 
plaaslike Engelse Ieiers bet 
sommer baie, ba ie nukkerig ge. 
word vir die Br itse ministers 
se luuipery voor d ie naturelle. 

Hierdie nukkerigheid het selfs 
in Engclse koerante in Suid
Afrika uitgeslaan. Die Cape 
Argus, van Kaapstad, skryf bv,: 

,,Die aankondiging dat die 
konferensie oor die federasie 
van 'die twee Rhodesies en 
Njas.saland uitgestel is tot die 

middel van aanstaande jaar 
blyk, cerstens en hoofsaaklilt 'n 
oorwinning te wees vir die na
turelle-afgevaardigdes. Hierdie 
afgevaardigdes het by die aan
vang van die konferensie reeds 
verklaar dat bulle 'n mandant 
van bulle mense het om sonder 
voorbeboud en onvoorwaarde
lik enige vorm van federasie 
te verwerp. 

WITMAN SE LEIE RSKAP 
VERWERP 

, l ndien die naturelle-afge
vaardigdes hul standpunt hand
haaf dan blyk dit is bulle in 
staat om federasie te verboed. 
Aldus tree die begeertes van 
die naturelle vir die eerste keer 
tevoorskyn as 'n dcurslagge. 
wende faktor by die bepaling 
van die bestemming van Afri
kaanse state met bevolkings 
wat bestaan uit meer as een 
ras! 

,,Niemand kan vooruit se wat 
sal gebeur as die konferensie 
in 1952 hervat word nie, maar 
in die tussentyd is die leierskap 
van die witman verwerp." 

Die Londense konferensie.pad 
lei nie na die beboud van die 
Afrikanervolk se identiteit nie 
en ool< nie na die verkryglng 
van sy selfstandigbeid buite
kant die Britse Statebond nie. 
Dit lei na die samegroeiing met 
ander Statebondsvolke tot 'n 
Britse organ'(sme. 

Oliegeskil 
Na V.V.O. 

Brittanje se stryd om sy olie
ryk van £500 miljoen in Persii3 
te behou hct verlede week ge
dreig om tot gewapende geweld 
oor te gaan omdat die Persiese 
eerste minister, Mossadeq, ken
nis gegec het dat hy die Britse 
werknemers van die Anglo Ira
nian oliemaatskappy gaan ont
ruim. 

President Truman het aan die 
Britse eerste minister, mnr. 
Attlee laat weet dat hy geweld 
in Persie afkeur. Die Britte het 
nou besluit om hul oliegeskil 
met Persie voor die V.V.O. te 
le. Verwag word dat Amerika 
die Britse saak sal steun. 
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VVAT DIE VOLK VAN 
DIE 0.8. VERVVAG 

Die Ossewabrandwag beliggaam die drie magtigste 
opwellings in die gemoed van die buidige geslag van die 
Afrikanervolk: die berontdekking van sy staatkundige eie. 
goed: die verset teen bandlangerdiens aan 'n neemde volk ; 
en die , ·erydeling met die partypolitiek. 

DU; HEROXTDEKKING 

Die eerste opwelling bet in 1938 plaasgevind. Rondom 
die ossewaentjies het 'n verowerde volk vir 'n oomblik die 
allcdaagse lewc ontwyk, stil geword en tcruggekyk na sy 
stryd om nasio·nalc selfverwesenliking wat in die vrye 
rcpublieke bereik is. En in tienduisende Afrikanerharte bet 
daar 'n innige hunkering gekom na herlewing van die 
verlede. In gehoorsaamheid aan hierdie hunkering is die 
volkseie skeppingc herontdek, waarop die republiek van 
die toekoms herbou sou word. 

Hierdie herontdekking is die eerste rigsnoer waar
volgens die volk se toekoms beplan moet word. 

VERSET TEEN HANDLANGERDIENS 

Die twecdc opwelling het in 1939 plaasgevind. In 
daardie jaar het die Afrikanervolk met 'n skok sy klaas
skap onden;nd. Sonder dat hy gcraadpleeg is en sonder 
dat sy hoogste belange in ag gencem is, is sy vaderland 
in oorlog gcdompel met 'n bevriendc moondheid - slegs 
omdat Brittanje oorlog verklaar het. Teen hierdie hand
langerdiens aan 'n vreemde volk het die Afrikaners in 
geweldige verset gekom. 

Hierdie vcrset is die tweede rigsnoer waarvolgens die 
volk se toekoms beplan moct word. 

VE RYDELlSG MET PARTYPOLITIEK 

Die dcrde opwelling bet opgelaai in die jare na 1939. 
In daardie jare bet die volk sy vernedering diep gevoel en 
by het met verslaentheid uitgcvind dat die partypolitiek 
heeltemal magteloos is om hom in sy verleenthcid te help. 
Uit hi<'rdie verydeling met die partypolitiek het die bchoefte 
na 'n doeltreffende volksorganisasie gegroei. 

Ilierdie verydeling is die derdc rigsnoer waarvolgens 
die volk se toekoms beplan moet word. 

BEPAUNG VAN DIE REGTE KOERS 

Dit blyk baie duidelik uit die voorafgaande opsommings 
van die aangrypendste ervarings wat die volk beleef het dat 
die Ossewabrandwag die gcstalte is wat hierdie belewings 
aangeneem het. 

As ons weet watter ervarings van die volk die behoefte 
aan die Ossewabrandwag laat ontstaan bet dan weet ons 
ook watter bevrediging die Ossewabrandwag moet verskaf. 
En ·dan kan sonder enige twyfel die regte koers van die 
beweging bepaal word. 

Die berontdekking ,·an die staatkundige eiegoed van 
die Afrikanervolk bet die taak om die grondslae van die 
staat doeltreffend te hen;kep aan die Ossewabrandwag 
opgedra. Britse beskouinge en instellinge - waaromheen 
selfs Afrikaners gevestigde belange opgebou het - moet 
vervang word met Afrikaanse beskouinge en instellinge. 

Die verset teen handlangerdiens aan 'n vreemde volk 
bet die taak om die Britse konoeksie te verbreek aan die 
Ossewabrandwag opgedra. Die Britse koninkryk met sy 
Britse inboud moct pick maak vir die Afrikaanse republiek 
met sy Afrikaanse inhoud. 

Die verydeling met die partypolitlek bet die taak om 
die partystelsel met die volkstelsel te ,·ervang aan die 
Ossewabrandwag opgedra. Die partyrcgering en die vcr
deelde staat moet plek maak vir die volksregering en die 
eenheidstaat. 

WAT O.B. MOET DOEN 

Dit is die bcvrcdiging wat die Ossewabrandwag moet 
verskaf. Maar hoe moet hy dit doen? Dit was reeds scdcrt 
sy ontstaan het'ltcmal duidelik wat die volk van die Osscwa
brandwag verwag. Laat ons die vcrwagtinge nagaan: 

(1) Die O.B. moet selfstnndig , ·oortgaan. By mag 
nooit die handlanger ,·an 'n politieke party word ole. 

Dit is baie betekenisvol dat die volk 'n nuwe organisasie 
uitgestoot het om vir hom hierdie verla.ngde bevrediging tc 
verskaf. Hy het nie sy toevlug genecm tot die bestaande 
politieke party nie. Nee. Hy het 'n nuwe organisasie geskep 
om sy behoeftes te bevrcdig. Hierdie optrede van die volk 
bet die verpligting op die Ossewabrandwag gele om die taak 
wat aan hom opgedra is, selfstandig te vervul. Die volk het 
met die partystelscl gebreek toe hy sy toevlug na die Ossewa
brandwag geneem het en daardeur het die Ossewabrandwag 
die plaasvervanger van die partystelsel geword. 

(2) Die Ossewabrandwag moet veg \ir die verskaffing 
,·an die bevrediging wat die volk verlang. 

Dit ly geen twyfel da.t die volk die Ossewabrandwag 
geskep het met die uitdruklikc doel om vegkommando's vir 
die verwcsenliking van sy idcale op die been te bring nie. Dit 
le ontcenseglik die plig op die Osscwabrandwag om te veg ... 
te veg vir die ideale wat hy moet verwest'nlik. Niemand 
anders sal daarvoor vcg nie. Dit is die Osscwabrandwag 
se stryd. Laat ons die stryd voortsit! 

Samesmelting Is Net ll Deur Sybrand If partygroep gaan ontbind en 
• die lede gaan by die nuwe par-

rValtm st·ermtderrng ' ' :; ;:;:;;:= = ' ty aanslult dan bly daar geen 

Mnr. P. C. Kruger van Blink
water, Pk. Stoffberg, skryf in
stemmend oor my aanmerklngs 
in verband met die samesmcl
ting tussen die H .N.P. en die 
A P. wat in Die O.B. van 15 
SE.'ptcmber verskyn het. My 
Ieser s~: ,.Ek het Sybrand se 
artlkel met belangstelling gc
lecs en ek was bly om te sien 
dat die partypolitiei darE.'m nle 
sommer enige een van koers kan 
dryf nie. Die partykoerante 
maak so 'n groot lawaai oor die 
samesmelting van die twee par
tye - asof dit die grootste 
wonder is wat gebeur het! Tog 
het daar wesentlik net 'n naams
verandering gekom en niks 
meer nie. Dit bly nog maar 

dit op die jongste lacrtrck gc. 
stel en aanvaar is: As cenmaal 
die beleid van terrltorlale (of 
algehclc) apartheid aanvaar 
word, dan los die probleem van 
die politiekc vcrtccnwoordiging 
van die naturelle homself op. 
As die naturelle hul cie land 
kry waar die moontlikhede vir 
hulle geskep word om verti
kaal te ontwikkel langs hul eie 
Iyne, dan is dit logics en van
selfsprekend dat die naturelle, 
insluitende diegene wat tydelik 
nog in blanke gcbiede vertoef, 
p o 1 i t i e k c vertcenwoordiging 
moet kry in die rade van hul 
eie land en nie in die rade 
van die blanke se land nie. 

Britse partypolitiek. Dit bevat Sarel Trichardt Se 
niks oorspronklik uit die repu. Besu:aar 
blikeinse staatkunde van ons 
volk nie. Die twee strome, wat 
wesentlik twee volke verteen
woordig, bly nog maar bestaan. 
En waar twee strome aanwesig 
is, is daar 'n voortdurende bot
sing ook aanwesig en kan daar 
geen sprake van 'n verenigde 
volk wees nie. 

,.Die woord nasionaal veron
derstel 'n eenheidsorganisme en 
nie twee eenhede nic. 'n Volk 
kan nie 'n twecheld wees nie, 
Hy kan nie tE.'gelyk Afrikaner 
en Engelsman wees nie. Laat 
ek dit so stel: cen taal, een 
kultuur, een volk, maar twee 
tale, twee kulture, twee volke. 
Wat is die nuwe party anders 
as die voorstander van laasge. 
noemde tweeheid? Derhalwe 
is dit waar dat samesmelting 
ons niks nader nan die idcaal 
van 'n verenigde volk gebring 
het nie. 

Bedreiging Jlir Blanke 
Baasskap 

,\Vat betref maatreels vir die 
bestendiging van die blanke om 
baas in sy eie huis te bly is 
daar nie die minste be'I'.'YS dat 
die nuwe party 'n uitgewerkte 
plan daarvoor het nie. Woorde 
is nog lank nie dade nle. Van 
oudsher af was daar in ons 
land aparte woonbuurtes vir 
blank en nie-blank; en dit is 
vandag nog daar. AI wat ge. 
beur bet is dat die woonbuur
tes van tyd tot tyd nader na 
mekaar geskuif het - en dlt 
is ongewens. Maar dit is nie 
die grootste gevaar wat die 
blanke baasskap bedreig nie 
Die grootste gevaar was en is 
die seggenskap wat die nie
blankes gekry het in die be
stuur van die blankes se huis. 

,.Die Kleurlinge en die Asiate 
kan ons maar eers eenkant laat. 
Die groot ding draa! om die 
blanke en die nature!. Die na
ture! het bestuursreg In die 
blanke se huis gekry en dit 
bedreig die blanke se alleen
baasskap in sy ele huis. Sal 
die nuwe party daardie seggen
skap van die nature! afneem? 
Mnr. Havenga bet nog onlangs 
op die A.P.-kongres gese dat hy 
nie sal toestem dat die natu
rellevertecnwoordigers in die 
parlement afgcskaf word nie. 
En dr. Malan het ook geen uit
gewerkte plan om dlt te doen 
nie, 

.,Dus in verband met die be
stendiging van die blanke sc 
alleenbaasskap in sy eie huis 
is ons nog maar net waar ons 
was en die nuwe kombinasie 
gee geen teken dat by ons na 
'n oplossing sal lei nie." 

Jl erteenwoordiging Jl an 
Naturelle 

Ek dink dit sal nuttig weN! 
om die amptelike standpunt 
van die Ossewabrandwag, oor 
hierdie saak, weer te gee soos 

Mnr. Kruger skryf voorts: 
,Daar is klaarblyklik mense 
wat dink dat die anti.partygroep 
sy tyd uitgedien het; nou maar 
moet ontblnd; en dat alma! by 
die nuwe party moct aansluit. 
Laat ek diegene wat so dink 
aan 'n paar grondbeginsels her
inner: Elke saak bet 'n begin, 
'n opkoms en dan 'n verval. 

,Toe die Het Volk-party In 
Transvaal gestig is, na die 
Engelsc oorlog, was daar 'n 
sckerc Sarel Triebardt wat be
swaar gemaak bet teen die par. 
typolitiek. Hy het gevrees dat 
die partystelsel ons volk hope
loos sou verdeel. Nou kan elk
eE.'n maar vir homself oordeel 
of sy vrces van destyds gcgrond 
was! Ek bet saam met hom 
gevoel maar wat kon twee 
mense uitrig teen die publiekc 
opinie. Maar dit was die be
gin van die stryd teen die par
typolitiek. I n 1933 het die idee 
weer begin posvat en daarna 
het die O.B. en die N.O. ont
staan. In die begin was daar 
een man, maar vandag is daar 
reeds duisende wat dink soos 
hy gedink het. En tog sal elk
een erken dat die antl.party
groep nog glad nie sy hoogte
punt bereik het nle. 

,Dat daar weer 'n tecslag is 
sal ek geredelik erken, maar 
dit is nie die eerste teeslag nie 
en dit sal misklen ook nie die 
laaste wees nie. AI die vorige 
teenslae is oorlcef, en hierdie 
cen sal ook oorleef word. Die 
anti- partypolitiekc sienswyse 
het nog nie sy hoogtepunt be
rcik nie - om te kan daal nie. 
Die hoogtepunt is die totstand
koming van die partylose staat. 
In daardie stnat sal geen poli
tieke party kan dlkteer wie 
kandidaat mag wces nie. Die 
kiesers van elke kiesafdeling 
sal eie vrye kandidate nomi
neer. Die cerste minister sal 
nie die reg he om die staats
hoof aan tc stel nie. Die kie
sers sal hom kies. Dit is wat 
ek noem demokrasie: wat ons 
vandag het is nie demokrasie 
nie, maar partydiktatuur. 

Politi(•/;<• Partye Sal 
iVihs negm aak l\'ie 

,Onder ons huidige stclsel is 
nlemand vry nie. Elkeen moet 
maak soos die partyleiers se. 
Net die partyleiers het 'n eie 
wil. Die enigste pick waar 'n 
gewone mens nog 'n eie wil het 
is buitekant die partypolitlek. 
As 'n mens by die partypolltlek 
aansluit dan is die eerste ver
eiste dat jy jou eie wil moet 
prysgee en moet dink en doen 
soos die leiers dink en doen. 
As dit nie 'n diktatuur Is nie, 
wat is dan 'n diktatuur? Om
dat die gewone mense gcen seg. 
gcnskap in die party het nle, 
is daar geen hoop dat die par
lye die dinge sal herstel wat 
verbrou is nie. En as die anti-

hoop vir ons nageslag oor nie. 
,Daarom hoop ek en vertrou 

ek dat die antl.partygroep nle 
opgebrcck sal word nie, maar 
dat hy sal aangroei tot 'n mag. 
tigc organlsasic. Ons volk is 
nie voorbestem om onder die 
Engelse mag tc bly nie en nog 
mindcr is ons voorbestem om 
deur nlc-blankes regeer te 
word. 

,Aangeslen dr. Malan en mnr. 
Havenga darcm in 'n sekere 
mate die vcrkeerde belcid van 
die Verenigdc Party teengcgaan 
hct en aangcsien die antl
partygrocp nog nie ten volle 
gereed Is nie, sal dit bes moont
lik gcwcns wees dat die anti
partygroep nog by die ecrsvol
gende vcrkiesing maar weer 
vir d ie Malan-Havcnga. kandi
date gaan stem - egter, sonder 
dat die ledc van die anti-party. 
groep by die nuwe party aan. 
slult. Intussen moet die antl
partygroep hom gcrced maak 
en onmiddellik na die algemene 
verkiesing moet hy selfstandig 
optree, 

Moet Jlolk En Nie 
Partye Bort Nie 

,Ek wil herhaal dat dit te
vergeefs is om tc hoop dat die 
partypolitiek die foute wat die 
partypolitiek gemaak bet sal 
berstel. Partypolitick is nie eie 
aan ons volk nie. Die Britse 
partypolitiek het sy oorsprong 
in Brittanje en dlt bet niks 
gemeenskapliks met ons volk 
nie. Dit is vir ons 'n uitheemse 
ding. As ons volk wll beant
woord aan sy roeplng om 'n 
aparte nasie te wees, dan moet 
ons onsself wees - een nasie 
- en nic probeer om twee na
sies te wees nlc. 

,Ons volk se roeplng is nie 
om nuwe party op te bou nie; 
ons roeping is om die nuwe 
volk wat hier gebore is op te 
bou. Die verlede bewys onteen
seglik dat die partypolitlek 
meer dlkwels as andersins die 
moordenaar van die nuwe volk 
was.'' 

Een A frikanervolk 

My Ieser roer 'n bale belang. 
rlke saak aan wanneer hy die 
beskuldiglng maak dat die par
typolitiek verhoed dat die blan
kes in Suid-Afrika tot ecn volk 
saamgroel. Die partypolltlek 
bcstendig twee strome In ons 
land wat, soos my Ieser dit stel, 
,wesentlik twee volke ver. 
teenwoordig.'' Dit is ongetwy. 
feld waar. Die Uitvoerende 
Raad van die Ossewabrandwag 
het verlede jaar 'n beleidsver
klarlng ultgereik, waarin dit 
o.m. soos volg lui: 

,.Die historiese taak wat in 
Suid-Afrika verrig moct word, 
is die opbouing van een Afrl
kanervolk met een trou. Hier. 
die volk sal sowel die Afri
kaanssprekende as die Engela
sprekende blankes omvat en bet 
as bestemming die vrye repu. 
bliek van Suid-Afrlka. 

,,Dit was hierdie lneens ver
helderde v1s1oen van 'n ou 
volksideaal wat die hele Afri
kanervolk gedurende die Eeu
feestrek in 1938 met soveel 
geesdrif en nuwe verwagting 
besiel bet, en wat hom tot so 
'n verbreide nallionale herle
wing, eenheidstrewe en daad
krag in daardie tyd gelei bet. 
Ons mag hierdie verwagtlngc 
nooit ontken of verydel nie. 

.,Daarteenoor het die voort
setting van die hlstoriesc stryd 
tussen Afrikaner en Engelsman 
in die moderne partypolitlek 
boofsaaklik drie verydelende ge. 
volge: 

<vervolg op bladsy 3 kolom 1) 

Mnr. P. 
skryf: 
Ekl 
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SY STEM 
:\Inr. P. W. Kloppers, Robertson, 

skryf: 
Ek lees in die koerante so bale 

van die ,.eenwording" tussen die 
H.N.P. en die A.P. asof daar nou 
bale meer van bulle kan verwag 
word as in die verlede. Dit is 
volgens die uiteensettlng van 
mnr. Havenga op die Transvaal
se kongres van die H.N.P. glo 
bcdocl vir aile nasionaalgesinde 
Afrikaners. Maar oenskynlik is 
lede van die Ossewabrnndwag 
nie nasionnalgesinde Afr ikaners 
nie want tot bulle was danr nog 
gt>en uitnodlging gerig n le -
niles is selfs van partykant ge
cloen om die tergende woord, 
Ossewabrandwag, te venny. 

Die samesmelting moet net 
partyeenheid bcwerk en nic 
volkseenheid nic. Daarom moct 
die nuwe party net bestaan uit 
nasionaal-partygcsinde Afrika
ners en is die O.B.-Iede nic wel
kom nie want hulle is nasionaal
volksgesinde Afrikaners. 

"ROYAL"-REPUBLIEK 

Wat nuut is van die nuwc 
, Nnsionale Party is dat hy ver
skll van die oorspronklike Na
sionale Party, wat wyle gcnl. 
Hertzog gestig bet, met betrek
king tot sy mees kardinale punt, 
nl. die rcpubliek. Die nuwe Na
sionale Party begunstig 'n 
,,Roynl"-republ iek teenoor d ie 
vrye Afrlkaanse republiek wa.ar. 
'\·oor 'n Beyers, 'n De Ia Rey en 
'n De \Vet geveg het en waar 
voor die ou N aslonale P al'ty 
gestaan b et. Vir 'n , Royal"-re
publiek is O.B .• lede nie te Vinde 
nie. Dit is seker 'n ander rede 
waarom O.B.-lede nle welkom 
is in (tie nuwe party n le. 

SETELS VEILIG 

Baie O.B.-lede bet destyds toe
getree tot die Afrikanerparty 
met bt"houd van hul O.B.-iden
titeit. Daardeur bet hulle ge
belp om die Afrlkanerparty 'n 
bietjic mcer gewig tc gee In die 
koalisie wat hy aangcga.an het 
met die H.N.P. Noudat die Afri
kanerparty opgehou hct om te 
bestaan en die Afrikancrparty
volksraadsledo verscker Is van 
hul sctels, sonder dat dlt nodig 
is om tocgcken te word, staan 
die O.B. tcrug sonder 'n dankie 
van die A.P.-leler. 

I 
........ ·----· .... ' 
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 

Dit is maar partye sc gewoon
te. AI wat bulle wil h6 Is 'n 
stem clke vyf jaar. Maar O.B.
lede kan hulle stemme gebruik 
soos bulle wil - sonder dat bulle 
by partye hoef aan te sluit. 

TEEN AANSLUITING 

Sluit 'n O.B.-lld egter by die 
nuwe Nasionale Party ann plaas 
by bomself onmiddelllk onder 
die diktatuur van die partyleier 
en dan kan hy te eniger tyd uit 
die party verban word soos ge
beur bet met mnr. J ock van Nie
kerk van Klerksdorp wat 'n re
publikeiru.e leer op die been wou 
br ing. 

Maar dlt Is nie al nic. Die 
O.B.-lid wat aansluit se geld sal 
opgeeis word en in die party se 
strydfonds gcstort word. Op 
bierdie manier sal die O.B.-IId 
ll6 geld gebrui.k word om die 
party te help om die stryd, wa.t 
hy al vir die lan~~te t ien janr teen 
d ie O.B. voer , voorl te sit. Die 
O.B. bet sy fondse self nodlg. 

SELF.\IOORD 

Die diskrlminasieklousule wat 

deur die H.N.P. ingevoer was 

teen die O.B. bly voortbestaan 
In die nuwe party ten spyte van 

wat mnr. Havcnga daaroor te s6 
gchad bet. Dit laat my dink aan 

die spinnekop wat vir die vlieg 

ges6 bet: ,Wlll you walk into 

my parlour said the spider to 

fly; this is the prettiest little 

parlour that ever you did spy." 

Vir die O.B.-lid wat daarin gaan 

betekcn dit selfmoord. 

Die H.N.P. en die A.P. bet nou 

lekker saamgewerk; goed gesorg 

vir hul oudag, waarom sal hulle 

nie saamsmclt nie? ~lanl' waar

om sal ek nie baas ,.an my stem 

bly nle? 

Van . die Os op die Ese/ 
(vervolg van bladsy 2 kolom 5) 

{1) ,DIE STRYD IS 
EWIG:-

VER- pleit. Nadat die Uitvoerende 
Raad die doelstellings van die 
Ossewabrandwag uiteengesit bet 
verklaar hy: 

.,Oorspronklik het die stryd 
die verdeeldhcid last ontstaan; 
teenswoordig laat die gedwonge 
verdeeldhcid tussen regerende 
party en opposisieparty die 
stryd voortbestaan. 

(2) .,DIE STRYD HET BE
TEKENLOOS GEWORD:-

.,Gccn beslissendc oorwinnlng 
kan ooit behaal word nie, want 
die oorwinnaars wissel mekaar 
af soos die ondcrskeic partyc of 
rcgcring of opposisie is. 

<3> ,.DIE STRYD HET TOT 
REGERINGSONMAG GELEI: 

,.Hoewel Suid-Afrika se be
sondcre problcme juls 'n sterk 
rcgcring vereis, is Suid-Afrika 
se l<roniese problecm swak re
gering en sterk opposisie." 

0.8. Sal Sy Pad A.lleen 
Bewandel 

In hierdie beleidsverklaring 
het die leiers van die Ossewa
brandwag ook in 'n ander op
s!g my Ieser gelyk gegee, nl. 
ten aansicn van die magteloos
heid van polltieke partye. Dit 
is vcrspot om te verwag dat 
politieke partye die partystel
sel sal omskep en die hervor. 
mings sal teweegbring waar
\'OOr die Ossewabrandwag, of 
die anti.partygroep soos my Ie
ser hom noem, so hartstogtelik 

Die Uitvocrende Raad wil on. 
omwonde verklaar dat voor
noemde doelstelllngs nie ver
wesenlik kan word deur 'n uit
sluitendc polltieke party nie. 
Hulle kan aileen berelk word 
deur 'n insluitende volksbewe
ging. 

.. Daarom streef die Osscwa
brandwag openlik daarna om 
sodanige volksbeweging te vcr. 
wck. En daarby pleit die Os
scwabrandwag steeds vir samc
wcrking by vcrwante or
ganisasies, sodat hierdie docl
stcllings deur die samewerken
des - as insluitende volksbe
wcging - vcrwesenlik kan 
word." 

Ten slotte lui die beleldsvcr
klaring:-

.,Die Ossewabrandwag gaan 
voort in die rigting van die. 
doelstellings wat hy bely, Daar. 
om bou hy sy organisasie weer 
kragtlg uit. Die Ossewabrand
wag bly bereld tot samewer
klng, maar deins vir geen oom
bllk terug om die pad wat hy 
so helder sien, aileen te be
wandel as dit moct nie. Dlt 
doen hy dan In die volle beset 
van sy roeping en sy verant
woordelikheid teenoor God, 
Volk en Vaderland." 

DIE GESLOTE PARTY IS 
GEVAARLIKE MASJIEN 

Die eenwording van die Nasionale en Afrikan erpartye word deur baie 
aanhanger s van die twee partye m et gemengde gevoelens bejeen. Daar 
is n atuurlik lede van albei organisasies wat die geheurten is m et opregte 
hlyd skap tegemoet sien as die verwesenliking van ' n ideaal wat hulle al 
jar elank n astrewe. 

Dit is egter te vrese dat die m eerderheid n ie veel belangstelling en 
nog minder geesddf aan die dag le. Sommiges heskou dit selfs as nood
saaklik en onvermydelik, maar aanvaar dit eerder m et gelatenheid as met 
uitbundigheid. ' n Taamlik groot minderheid sien glad n ie gr etiglik daarna 
uit n ie. Aldus lui ' n artikel in adv. Pirow se Nuusbrief oor die ope en die 
geslote politiek e party. Dit vervolg : 

By die vuurvrcters van die J wa.arln diegene wat sulke opva~ 
H.N.P. is die apatie en selfs on- t lngs huldig as dwase en ver
willigheld nogal vcrstaanbaar. rnalers gebrandmerk word. 
Hulle beskou die opname van die Enige twyfcl aangaande die 
!cdc van die ander party as oor- alleensaligmakende mag van die 
bodige vriendelikheid tecnoor 'n party by sy eie !cdc word gestraf 
bondgcnoot wie se hulp (as mens met bale effektlcwc mlddels. Die 
bulle moct glo) van die staan- geringste daarvan is sosiale nit
spoor af oortollig was. Hierdie banning; partylede vcrmy alle 
met grootbeidswaan beheptc ele- omgang met die twyfelaar. Eko
ment hct die H.N.P. In die ver- nomlese dwangmiddcls soos die 
lede al ontsaglik vee! kwaad verlles van betrekking of van 
aangedoen. Sy aanweslgheid In bevordcr ing word tocgepas wan
die party is 'n faktor wat som- neer die party In staat is om 
mige van die lede van die ander solets reg te k ry. 

n le. Om vleuels toe te laat sou 
nie aileen strydig wees met die 
solidar iteit van die party n le, 
maar ook: met d ie mite van die 
onfe ilbaarh eid van die parly
leiding. In die plek van vleuela 
h t>t die geslote party sy kJ ieke, 
d.w.s. groepe van lndividue ge
skaar rondom 'n betreklike sterk 
individu, wat meeding om die 
pnrtyleiding te verower. Dle 
kllek is vir die solidariteit van 
d ie party nie gevaarllk n'ie~ mtuu 
kan tot allerlel misbruike en 
korrupsie aanlciding gee. Dit 
lt>i o.a. tot ,·oortdurende uitoor
leery. 

party afskrik. 

VERSKILLE~'DE TIPES 

AI die oorwegings wat ge
noem is, mag bydra. tot die on
gretigbeld waa nnee sovet>l lede 
van die A.P. vandag dink rum 
die ,samesmeltery" wat voor die 
deur s taan. 1\laar bulle voel ook 
dat daar 'n diepere grond is 
wat bulle nie vir h ulself kan 
fonnuleer n le, vir die gevoel van 
onbeha.e. Miskien I~ dit daal'in 
dat die twee partye in weerwil 
van aile gelykheid van beglnsels 
en van s tl'ewe tog aan twee to
taal verskillende t ipes van party
organisasie behoort. 

Dit Is dus hceltemal verstaan
baar dat twec partye heeltemal 
diesclfde belcids- en beglnscl
vcrklarings kan onderskryf en 
tog sovcel van mekaar verskll 
dat 'n persoon wat in die ecn 
bceltemal op sy gcmak voel In 
die ander so ontuis soos 'n ongc
wcnstc sal wees. Dlt is 'n kwes
slc van temperament en karak
tcr meer as een van konstitusles 
en publikasies. 

DIE OPE E N GESLOTE 
PARTY 

N ou kan ons twee uiterste 
t ipes van politieke partye onder
sk ei wat ons maar die ope party 
en d ie geslote pa r ty kan noem. 
In die politieke lewo van ons tyd 
is die ope party die uitsonder ing 
want dit is die soort party wat in 
sy inwcndige organisasie en ver
houdings van die veronderstel
ling uitgaan dat sy lede volwasse 
weerbare persoonlikhedc is, ge
regtlg op 'n eie onafhanklike 
mening en met 'n aanspraak 
daarop dat hulle persoonlikheid 
en oortuigings gcrespckteer sal 
word . 

Verskil van mening word 
in die ope party nie net geduld 
nie maar dit beboort selfs tot 
die wese van die orgnnisasle dat 
daarin sekt>re skakeri~e van 
oortuiging !>Ill wees naas die 
saambin1lende eenc;ge'lindheid 
ten opsigte van 'n k lein aantal 
kardinale beginsels. 

Die kcnmerkende eiensknp van 
die geslote party daarenteen is 
die streng, lntieme dissipline 
waardeur die lede gebind word 
om die Ieiding van die party
bestuur te volg en sy bcvcle uit 
te voer. \ Vaar <lie party goed 
dt>urorganiseer is, word geen a.f
wykings van <lie erk ende me
nings van die pnrtyleiding t~ege
laat nie. In die eerste plek word 
die lede met propaganda beatook 
wnarin die opvattinge van die 
leiers as onbetwiste en onbetwls
bare waarhede sondel' beredene
r ing verkondig word. Die onfeil
banrheid van d ie party word 
as vanselfsprekend veronden;tt-1. 
Daarby word k ont ra-propaganda 
teen afwyk ende nienings gevoer 

GROE PVOR!\U NG 

Terwyl die vonning van 
vleuels b'inne die ope party feit
lik vanselfspl'ekend is, word dit 
in d.le geslote party nle geduld 

Die geslote party bet in die 
afgclopc halfeeu in verskillende 
Iande 'n enorme sukses gehad. 

(vervolg op bladsy i kolom IS) 

SY LEWE WAS OP DIE SPEL ••• 

9
ft Op@rasi@ 

was d•·ing@nd 
nodig! 

D it bet alles so skielik gebeur-
1oban Theunissen het nie eers 

geweet dat by siek is nie--ernstig 
siek-totdat by in die bospitaal 
bykom en Nellie en die kinders, 
bleek en beangs, om die bed sien 
staan. Sy !ewe was in gevaar eo 
daar was net Un hoop-'n nood
operasie deur 'n spesialis. 

'n Duur operasie! Maar gelukkig 
sou daar uitkoms wees, want op 
1ohan sc Sanlam-polis sou bulle 'n 
leniog-sonder rente-kon aangaan, 
om die onkoste van die operasie en 
hospitaal te help dek .•.• 

e Hoe sou U in so 'o ooodg~ 
val vaar ? Sou U 'o broo be 
waar u gebelp kan raak? Vir • 
ele ontwil en die van u gesln, 
na V ANDAG boedat Sanlam 
u in tyd no oood tan belp. 

• 
Suid-Afrikaanse Nasioo.aJe 
Lewensassuransle-Mpy. Bpk. 

Hoo/kantoor: 
Waalstraat 28, Kaapstad. 
Takke en Agentskappe Oral. 

Daar is altyd C4NL4~ 
uitkoms hy Sanlam I ~ 
~ ............................................. "................... . ............. ,_ 

Sanlam, Afdeliog 17b, Posbns 660, Kaapstad. 
Laat my asb. dadelik weet hoe ek rentevrye lenlngs 

'Vir noodoperasies kan aangaan. 

NAAM : ···························································· 
ADRES: ............................................................ 
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TARIEF VIR GEKLASSIFISEEBDJ:: ADVEBTENSIES: 
HuJsboudellke Keamlsgewln~s: 

(Verlowin~. huwellk, geboorte, sterlieval, In memoriam, gelukwensing, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plasing. Voorultbetaalbaar. Vir 
herhallngs 25 persent afslag. 

Handelsadvertensles: 
Eerste plasing 2d. per woord. Vir heriUI.llngs 25 persent atslag. 

Intek-eld op ,.Die O.B." (verskyn weeklilul): 12/6 per j&ar of 6/3 per 
6 maande. Vooruitbetaalbaar. Stuur advertensiegeld, beslellln~s en intekengeld 
D81 VOOBSLAG (EDl\iS,) BPK., Posb114 1411, Kaapsta.d. 

MEUBELS 
l\iEUBELS.-Beter l\ieubels teen bll· 

llker pryse. Babawaentjles, stootkarre
tjles, driewlele, llnoleuma, tapyte, ens., 
ook altyd In voorraad. Geen katalogus. 
Meld waarln u belangstel. - VISSER
lliEUBELS, Lanrstl'aat 119, Kaapsta.d. 
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LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo·lngenleurs, StaaleweJ', Par ow, 
verkoop en herstel Radio's en Elektriese 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrisltelts
aannemers. Foon 9-8435. 

Besoek ons Tak ln die Wandel

canr, Groote Kerk-gebou, vir 

Badlo'a, Elektriese T oeatelle en 
Meubeb. Skryf aan ons Pos

beatelllnraa1delin&', Phil Mork el, 

Poabus 2'721, Kaapsta.d. 

HORLOSIES EN BRILLE 
H. J , STEYN, De VllUerBit.roat 17, 

Vasco, K.P.-VIr horlosles en brille. 
Verkoop en repareer. Persoonllke &9.'11· 
dag. 19/ 9/TK 

TE KOOP 
SWART AUSTRALORP KUIKENS, 

waarop u trots kan wees en daa.r Is 
geen rede waarom u hulle nle alma! 
groot 11&1 maak nle. Kry hulle net 
teen 6/10/· k.m.b. van E. BOTHA, 
Bus 1128, Bloemf.,nteln. 4../7/1 

GRYSHARE 
ORYSIL\BE herstel, akllters verwy

der, haregroel bevorder, 'ong voorkoms 
verseker, dlt waarborg GRYSHAAR· 
WONDER, die jongate kunsmatlge 
wereldwonder haar· en kopvelvoedlngs· 
mlddel u. Skadeloos, kleurstotvry, ll/" 
per bottel, ~eld met bestelllng. BOEBE-
OENEESlDDDELS, P osbua 427Z, 
Johanne1burc. C1/ 9/49 

ANTIGRYS h eratel rryehare en baard 
tot natuurlike kleur. Geen kleurstof. 
Verwyder akUfers, Iaat hare groel, ens. 
Gewaarborg ot geld teru~. 5 / 6 per 
bottel, posvry. Kontant met bestelling. 
Die Boerevrou , PosbWI 7llll9, J ohannes
burr. EH/6/ :>0 

MEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaal of 

slekte en herstel u regmatlge ertenls 
GESONDHEID. Ona besklk oor die 
mlddels en beh&ndel aile slektes. Skryt, 
lnllgtlng gratia. - BOEREGENEES· 
!I[{DDELS, Posbus 4272, Joh&nnesbur~r. 

Al/9/49 

Dulsende Is reed& van h ulle kwalo 
bevry. Talle vind daagllks baoat. waar
om sal u Ianger ly? Skryf dadellk. 
Raadpleeg Die Boerevrou , P osbus 711119, 
.Johannesburg, (Nr. 3)1/9/4o9 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
O.B. JAARGANGE 

JAARGANG 1949-1950 
Nou verkrygbaar teen £1 5s. elk. 

PRAGTIG INGEBIND 

VOORRAAD BAlE BEPERK 
BESTE L DUS DADELIK BY: 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~~~ 

Teken op DIE. 0.8.! • 1n 
Suld-Afrlka ia vandac 'n Konlnkryk onder 'n Brlt se koninc: 

DIE O.B . v~ vir 'n Republiek onder 'n Afrikaanae Preaident. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partystelsel wat d ie volk verdeel en vec vir d ie 
Part)'IOM Eenheidataat. 

e Verwerp verteenwoordlging deur handlancera van polltieke 
pa.rtye en veg vi.r regerlng deur vrye volklverteenwoordirers 
en deakundice beroepsverteenwoordlcera. 

e Verwerp d ie KapitaliiiDle en vec vir 'n Afrlkaner-vollo
ekonomie. 

e Verwerp die polltieke, maatskapllke en ekonomieae lnterraaie 
van die nle-blanke en veg vir territoriale apartheid. 

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

DIE O.B. se ideaal Is ook u ldeaal. H elp om dlt t e verwesen llk. 

I ntekenvorm 
Neem 03aebZief my ttaam op aa intekenaar op ,pie 
O.B." t ot ek u in kenni8 'tel om toe3efUUng te at<J<Jk. 

Hierby ingealuit vind u die bedr<Jg ,an .... . ........... ... .. 

........... ............. uir die eer.te ..... .. . ....... ... . . tnMnde. 

NAAJI ............ ... ............................. ................... . 
<Naa.m en Adres in Bloklettera> 

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

........... , ............................................. . 

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

...... ..................................... 
Btmdtekefling. 

Jntetengeld: H /6 per jaar of 6/ S per halfjaar. 

Ander Se Menings 

Gevestigde Belange In 
Bedryf 

Die 
Politi eke 

,'n Vlaag van pol itiek e toesp rake soos wat ons van weerskante in die 
afgelope paar wek e geh ad h et, moet noulettende volger s van ons party
politick onvermydelik laat kopskud oor die b aie onrealist iese elem ente in 
die huidige partystryd ," skryf Dagb r eek. 

,.Aan die Mn kant het die 
Eerste Minister op die Trans
vaalse H.N.P.-kongres opnuut 
die moontlikheid van 'n party
stryd oor die Protektorate
kwessie in die vooruitsig gestel. 
Met al die aanleiding wat hy 
daarvoor sou he indien die Op
poslsie sou weier om saam te 
werk tot 'n Parlomentere peti
sie aan die Geheimraad, ont
kom 'n mens tog nie aan die 
futilitelt wat dit in elke opsig 
sou afgee, behalwe mlskien vir 
partydoeleindes nie. 

ROEREND EENS 

,Sedert Uni& tot vandag toe 
bet leiers van a lbei partye bulle 
beywer vir oordrag van d ie 
Protek torate. 'n Mens moet 
dus aanneem dat albei d'it in 
beginsel eens is hieroor. Maar 
laat een party dit op sy vaan 
del skryf, en d it is meer as 
waarskynlik dat die ander par 
ty rede sal soek (en sal vind!) 
om dit te bestry, Dan is daar 
'n heerlike herr ie aan die k om 
oor iets wa.aroor ons a lmal d it 
van 1910 af tot twee weke ge
led e roerend eens was. 

DLSKRIMINASIE 

,,Aan die ander kant het die 
Leier van die Oppo.sisie sowel 
die vorige week op die Natalse 
V.P,-kongres as die afgelope 
week op Reitz, 'n hele persen
tasie van sy tyd en energie ge
wy aan 'n ware etimologiese 
ondersoek van die aanstaande 
Nasionale Party se Beginsel
program - met die doe! om te 
bewys dat bulle uit is op dis
kriminasie teen Engelsspreken
de Afl'ikaners ten opsigte van 
politieke regte. Ons vrres die 
politieke psigiese aanleg om dit 
in daardle program te lees, ont
breek ons ten enemale! 

BEROERING 

,.As d ie huid ige pa r tye-struk
tuur moet berus op wat werk
lik bely en geglo en gedoen 
wor~ stort dit waarskynlik 
m ore in d uie. So 'n ramp word 
voork om d eur publieke m ening 
in beroering te h ou oor wat die 
teenstanders n ie se n ie en wat 
hulle mag d oen. Op die manier 
word gevestigd& bela nge in die 
politl;eke bedryf ' geha ndhaaf. 
1.\'laar in ag gen.eem hoeveel 
talent besig is m et, en hoeveel 
nasionale energie opgaan in 
bierdie stormlope op windmeu
lens, is d it n ie bietjie liammer 
n ie.'' 

In Republiek Sal 
Sap-Gees Sterf 

BRITSE GEES 
,.Dit kom hierop neer dat die 

moderne Britse imperialisme 
nie omgee om wat die ,executive 
organisation' betref, formeel 
soewereine state in die State
bond te aanvaar nie, maar 
binne die staatsvorme Is bier
die imperialisme gerig op ver
nietiging van die afsonderlike 
volksiel en volkswil in elkeen 
van die staatsvorme, soos wat 
mens In die geval van 'n eler 
die dop behou, maar die gee! 
en wit, die eintlike eier, ver
wyder. Dan lyk dit nog soos 
'n eler, maar eintlik is dit 'n 
lee dop. 

,.In die plek van die eie 
volksiel e n volkswil word dan 
'n ,collective mind; 'n gemeen
sk aplike Br:tse gees en wil ge
kweek , d .w.s. 'n Sap-gees. Dan 
word die formeel soewereine 
state van die Statebond blote 
instrumente van die Brits-2 
,collective m ind.' 

VOLKSVERLEDE 

,.Daar, is soos dit vir my lyk, 
twee maniere om hierdie impe
rialisme met welslae te beveg. 

, Die eerste is deur die eie 
volksiel te versterk uit die eie 
volksverlede. Dit is juis om 
die volksiel dood te maak, dat 
daar gedurig gese word ons 
moet die verlede laat rus. Laat 
ons antwoord hierop wees dat 
ons vir niks ter wereld ons 
volksverledc sal verloen of 
prysgee nie. 

REP UBLIEK 

,,Die ander manier om die 
nuwe imperialisme te beveg, is 
deur die stigting van 'n repu
bliek, afgeskei van . die Britse 
Ryk en Kroon, want dan het 
die ,collective mind" saam met 
die gemeenskaplike kroon sy 
houvas verloor: Dan sal daar 
minder Sappe wees, In 'n re
publiek sal die Sapisme n ie 
kan floreer n ie. En aangesien 
dit juis die Sap.vraagstuk is 
wat d ie oplossing van al ons 
vraagstukke vertroebel, tot selfs 
oor ct:e see, sal 'n repu bliek 
ook die oplossing van daardie 
vraagstukke vergemaldi.k." 

Wetgewing Teen 
Die Liberalisme 
Moet d ie liberalisme wat 'n 

veel gevaarliker volksvyand is, 
vanwee sy listige vyfdek olonne
optred& van binne, slegs met 
gebed afgeweer word, terwyl 
die k ommunisme, wat 'n gevaar 
van buite is, met wetgewing 
verhled word ? skryf ds. B. R. 
Buys, van Usakos, in Die Suid

D ie Sap-gees sal in 'n repu_ wester, na aanleiding van pers
bliek nie kan f loreer n ie, skryf k ommentaar oor die kwessie 
dr. Alber t Coetzee, Bethlehem, van Sabba tswetgewing . 
in D ie Volksbla d. Sy brief lui : Hy beantwoord sy vraag soos 

ning soos voetbal, tennis, jag, 
ens. is nie? Wat is die ver
skil dan dat sommige gcpenali
seer word en ander nie? Ook 
word doodslag, dlef.stal, valse 
getuienis en ontug tussen 
blank en gekleurd deur wetge
wing verbied. Ons kan dan net 
sowel redeneer, dat wett6 vir 
bierdie dinge nie nodig is nie 
as die gebed en geloof die ant
woord op soslale ontaardings 
moet wees. 

MOET W ERKSA.A.l\1 W EES 
,,U sien dus dat by die gebed 

en geloofsvertroue ook gewerk 
moet word en wette gemaak 
moet word om ons geloofsgoe
dere te beskerm. As die wilds. 
bokkie se !ewe in Suidwes deur 
gedwonge wette beskerm kan 
word dan sekerlik ook die Afri
kanervolk se siel? ,Bid en 
werk' is een van die slagspreuke 
van die Christendom. Ons kan 
dus nie maar hande vou en net 
bid nie. Ons moct werksaam 
wees, terwyl ons bid vir die no
dige krag. 

,,Waarom moet ons staan en 
toekyk dat die gees van libe
ralisme ons volk oorweldig, ter
wyl Christus gese het: ,Julie is 
die sout van die aarde'? Ons 
wil nie met krag of g eweld 
nie maar op konstitusionele 
wyse dje gees en begin.sels van 
die Christendom op ons staat
kundige terrein handhaaf. 

PAUL KRUGER 
,,Paul Kruger, wat vir ons 

diltwels, ook van d ie politieke 
verhoog voorgehou word as 
voorbeeld van 'n ware nasio
nale Afr ikanerstaatsman het sy 
godsdiens op staatkundige ter
rein sodanig uitgeleef dat die 
Afr ika-rit resies-jaers onlangs 
nog op grond van 'n Paul 
Kruger-Sondagswet, belet 'is om 
deur die Transvaal op Sondag 
te jaag. 

.,Die Eer van God moet op 
aile terreine van die lewe ge
handhaaf word - ook op die 
politiek - staatkundige terrein. 
Ons kan n'ie maar ewe vroom 
hande vou en hierdie belang
rlke terrein aan die wereld oor
gee of in d ie hande van die li
beralisme laat val nie, want dit 
is waarop dit neerkom as ons 
nie Christelike wetgeWlng matr 
eis nie." 

Die Geslote Party 
(vervolg van bladsy 3 kolom 5) 

D it is •n politieke masjien wat, 
as dit eenmaal gevestig is, byna 
aile weerstand kan oorkom. Om 
die rede is dit 'n tipe party wat 
vir alle ambisieuse politici be
sonder aanloklik Is. Ons vind 
dan ook dat byna alle party
leiers van ons tyd besig is om 
bulle organisasie om te skep tot 
hierdie soort effisiente politieke 
masjien. ,,In sy beroemde boek oor die volg: 

Sosiale Sielkunde T he Gr oup Nee so verkies die liberalis 
Mind, se prof. Wm. McDougall: dit wa~ronder ons volk ook on
Vandag skenk E ngeland aa~- gelukkig reeds sy duisende slag
dag aan 'n taak wat ~og ~ooit offers tel; want dan weet hy 
van tevore aangepak Is m e - sal die leer van liberalisme en 
nl. die samesmelting tot e~n materialisme spoedig die Chris
nas~e van die volke van di~ l telike Gereformeerde Calvinis
moed~rland .en . haar v~rgelee me totaal in die skadu stel, 
k.olo~ues. ~Ierd•e ta~k ·~ ?n- soos reeds in ander Iande binne 
emdig m oeillker as die stigtmg die Christendom tot sorgwek
van 'n ryk, s oos byvoorbeeld kende mate gebeur het." 
d ie Romeinse Ryk, nie om- Voorts skryf ds Buys: 

DIE VERSO EKING 

da t die afstande gro~r Is n ie, ET VER.BIED 
m aar om d at die same- W 
sm elting wat die E ngelse beoog ,.Sommige ontspanningsfasili-
moet lei tot d ie skep pin g van teite .soos biljart in 'n publieke 
'n gemeenskaplike gees (col- kroeg, bioskope, danspartye, 
leetive m ind) en nte slegs tot ens. is op Sondae deur ons wet 
'n bestuurlike organisa sie (ex- verbied, maar ander soortge-

r.\)~...J;I).c:;~~""--IY!""i'i,...J.'JY=""-.11"'%..JJ""'i:~>o.J!J""~..!JI'""\'l:,..,!;,.-;~:o..--!?'"i::I!J• ecu tive organ isat ion) nie. lyke openbare spele en ontspan. 

Ons wil bier glad nie beweer 
dat die H.N.P. vandag 'n uit
gekristaliseerde geslote party is, 
of dat die A.P. die toonbeeld van 
die ope party is nie. Albei bet 
die versoeking wat die geslote 
party bled ondervind; albei be
staan in 'n land waar daar nog 
weerbare persoonlikhede is; die 
individualisme van die boer ver
a! as hy nog boer is, is spreek
woordelik. Die houding van die 
H.N.P. teenoor .,afwykende" 
persone en groepe is te bekend 
om bier verder bespreek te 
word, terwyl die A.P. op hierdie 
punt hom veel minder onverbid
delik getoon het. 

ALB 

H 

die Ia 
verlaa 
neerst 
koppe 
bulle 
baie 

te, oor 
Valona, 

Dit is 

vaja. 
D ie m 

Monte 
Duitsers 
die . Dui~ 
die R usl 
erva r ing 
deskund 
'n .strat~ 
d ie Mi~ 
slcutelp 
Sec. So 
Russe, 
dings v 
.,yswrva 
bou. 

p 

Duitse 
deskundi 
W ereldo 
om Val~ 
bra! tar 
het , net 
valle, h i 
bet dit 

nie. 
D ie R~ 

van die J 
vir ' n ee 
in Valo~ 
Valona ~ 
uitgebou 
vesting, 
seestraat 
ook die 
Tarant{), 

Die sw 
die Ita!~· 
seno op 
Russe af 
en betel 
Afskietb~ 
V-wapens 
r~darstasj 
nma opgl 
m erke, nl 

{1) lei 
V-Wapen 

{2) d ie 
like vUe 
aan te d 

D 

Die 
g root 
waar die 
skep. D 
sal baie 
Duitse d 
Lorien t 
meer as 

D ie D u 
die R usse 
Baltiese 
deskundi 
nuwe di~ 
H ierdie 
onbegren 
snelheid 

Valona 
in staat 
vaart in 
buite wer 

So het 
sorgdheid 
wat hull 
die Midd 
Hierdie I 





BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 3 OKTOBER 1951 

Die. Republiek Is Die pru:'fr~A\~~J=it~~E w 1 tman Se B eh oud 'n Geliefde en getroue O.B.-kamoraad, 00111 Carl Theodor 
Wilhelm Schulz, bet ons skielik vcrlaat ot• 1\laandagnag 

Verrassende en onvcrwagte heve~tigiug van die republikeinse stand
punt van die AfriktmCl'S het verledc week nit Natal gekom. l\lnr. Douglas 
l\litchell, L.V., en Ieier van die Vercnigde Party in Natal is ten enemale 
gekant teen verhintenis met Brittanje omdat Brittanje se kleurbelei<n 
,onaanneemlik en onrealisties" is. Dat hierdie bekentenis gedoen is deur 
die Ieier van Natal se Engelsprekende gemeenskap, wat hekend is vir bulle 
lojaliteit aan die ,.moederland" is ongetwyfeld hetekenisvol en hoonop 
verhlydend. 

13 Augustus in die ouderdom van 61 jaar. Ily laat 'n 
weduwoo en vier kinders na, skryf mnr. Herman Luitingb 
van Pretoria namens die stad se O.B.-h.•de. Oor cUe oorlcdene 
~e Iewe en strewe verklaar by: 

Oom Carl was 'n stilJe krag, 
nlmal wat hom geken bet, het 
van hom gehou. As ons aan 
hom dink sal ons altyd ge
inspireer word. Hy leef voort 
in ons gedagte as 'n pilaar van 
standvastigheid-·ln die mensc
woud het 'n seder geval. 

Dit wil voorkom asot mnr. 
Mitchell, na verdcrc oorweging, 
bietjie geskrik hct vir sy eie 
woorde. Daar is eerstens berig 
dat hy gese het: 

,,As Natal van die Unie af
skel, sal die mensc vind dat 
onnfhanklikheid onmoontlik sal 
word. Hulle sal onder die juk 
van d'e Britse regerlng kom 
wie se A.siatiese en naturelle. 
beleid heeltemal onrealisties en 
onaanneemlik vir Natal is. Dit 
sal ons vryhede soos ons bulle 
ken, vernietig en Natal ter
selfdertyd met groot geldelike 
laste opsaal." 

VERBETERDE BERIG 

Nadat hierdie berig verskyn 
het, het mnr. Mitchell gese dat 
dit nie 'n juiste wcergnwe van 
sy woorde is nie. Derhalwe is 
daar 'n verbeterde berig ver. 
strek. Dit blyk dat mnr. 
Mitchell geantwoord bet op 'n 
vraag of Natal ekonomies on
afhanklik kan staan as hy van 
die Unie afskei. Daarop bet 
by geantwoord dnt geweldige 
ontberlngs op Natal geplaas sal 
word ,,ontberings wat sekere 
voorstanders van afskeidlng 
nog nooit gewillig was om te 
aanvaar nie." 

Voortgaande het mnr. Mitchell 
verklaar: 

,.In elk geval, Natal kan nie 
op sy eie as 'n politieke entiteit 
staan nie en sal hom met 'n an. 
der nasle moet verbind. As dit 
Brlttanje moet wees, sal by 
Brittanje se naturellebeleid ann 
die Goudkus en sy Asiatiese be
leld In Kenia, Tanganjiko. en 
ander Iande in aanmerking 
moet neem. 

,.Hierdie beleide is hccltemal 
onaanneemlik en onrealisties in
dlen bulle op Natal, in die Jig 
van die huidige openbnre me
nlng toegepas moet word." 

WATTER RESEP 

Die verbeterde berig omraam 
slegs die eerste berig - dit 
weerspreek dit nie. 

Meer as honderd jaar gelcde 
het Afrikaners - die Voortrek
kers - die Kaapkolonie, wat 

Volkstemming 
Misluk 

In Australie is onlangs 'n volk
st~mmlng gehon oor die vraag of 
die regering die Kommunistiese 
Party deur wetgewing in die ban 
mag doen. Die kieser~> moes ja 
of nee antwoord. 'n Klein meer
derheld van minder as honderd
duisend kiesers uit 'n totaal van 
vyf m;J.joen bet nee gese. 

Die volkstemming is op party
politieke lyne gevoer. Die re
geringsparty onder Ieiding van 
die eerste minister, mnr. Robert 
Menzies, wou die Kommunistiese 
Party onwcttig verklaar, ter\\--yl 
die oppo3isieparty onder Ieiding 
van dr. Evatt daarteen gekant 
was omdat sodanige wetgewing 
dan kastlg die Australicrs van 
hul vryheid sou vervreem. 

Na die uitslag bet mnr. Men
zies verklaar dat by sal voort
gaan om die kommuniste te be
veg ten spyte van die felt dat 
die kiesers sy een vuis agter sy 
rug vasgebind bet. Die opposisie
leier Is In sy noppies omdat by 
'n persoonlike oorwinning behaal 
het. Hy Ui ook teen die kom
munlsmc. 

destyds 'n Britse kroonkolonie 
was, verlant omdat bulle dit 
onmoontlik gevind bet om bulle 
met die Britse naturellebeleid 
te verec>nsclwig. Hulle bet 
later beslag gegee aan die ln
heemse Afrikaanse beskouinge 
in die vrye Boercrepubliekc be
noorde die Oranjerivier. 

:\lt>er as honderd jaar lank 
-:vocd reed, die stryd in Suid
\.frilm oor die fundamentele 
·;raag .• tuk: Volgens watter re
.,.rp moet Suid-Afrika opgcbou 
word - die Brits-imperialistit>-
e of dit> Afrikaans.republ~keln-

DRIE STELLL~GS 

die Brits-imperiali&tiese-resep 
,·erwerp. Daar is drle stel
lings wat in verband met bier
die betckenis, in belang van ons 
land en ons volk, neergel~ moet 
word: 

(1) Die republikeinse Afrikn
m•rs verwelkom mnr. 1\litchell 
~;e woorde van gans.er harte. 

(2) Britse imperlnllsmc mag 
die belange van Britte in Brit
tanje dien, maar dit dien nie 
die lewensbelange ,·nn Engels
"prekendes in Suid-Afrika u;e. 

(8) Mriknanse republikanisme 
is nie vyandiggesind teenoor 
Engelssprekende Afrikaners nie. 
lnteendeel dit is die cn'igste be-

En nou bet 'n Engt-1 .. -.pre-~ houd van die witmun - of by 
'<cnde Ieier van ,lojalc" Xatal Afrikaans of En&-cls praat. 

REPUBLIKEIN 

Wat vera! kenmerkend van 
oom Carl was, was sy onver
biddelike trou aan die Afrika- 1 

nersaak. Vanaf die stigting 
was by volblocd Ossewabrand
wag.Jid, 'n deur-en-deur repu
blikein en 'n bittercinder tot 
sy dood. By sy begrafnis in 
Pretoria, waar bale kamerade 
en vriende teenwoordig was, 
het ons hom as laaste eerbewys . 
onder die vierkleur begrawe. 

Oom Carl, soos almal hom ge. 
nocm het, Is op 12 Janunrle 
1890 in Lydenburg gcbore. Hy 
het daar gewoon tot in 1942 
toe hy deur die Smuts-bewind 
gevange gcneem en gelnterneer 

AFRIKA- E.E.N HE./ D 
BRITTAN)f 

TE.E.N is. 

,Ten spyte ,·an teleurstellende tekens op die oomblik, 
glo ek dat ons nie die Smuts-ideaal moet Iaat vaar van 
'n Groter Suid-Afrika, wat die Unie, die Protektorate en 
:5uid-Rbodesie sal insluit nie," skryf mnr. llarry Lawrence, 
.·ooraanstaande Ieier van die Yerenigde Party, in die Cape 
.\rgus. 

Voorts verklaat· hy: ,Dit is 'n 
deaal wat sleg3 die Verenigde 
"'arty aan die inwoners van 
1uid-Afrika kan bled. Want 'n 
terk Verenigde Party-regering, 
;at die grondwct verskans het, 
nl heelwaarskynlik in staat 
vees om Suid-Rbodcsiii te oor
·eed om suidwaarts te kyk, ter
viJle van gemeenskaplike be
'ange en nie noordwaarts nie. 

eniging sal tot stand kom 
TEEN Blrittanje - om die wit
mense In :oluidelike Afrika in 
<,taat te Mtel om bulle h eerskap
PY en bulle beskawlng te be. 
hou. 

Dit i "> die Kruger.idenal -
en nie die Smuts-ideaal nie -
van 'n groter Suid-Afrikn wat 
op verwesenliking wag. 

KOFFIEFOXTEIN 

As jong man het by as rckon
mcester by die Nasionale Bank 
gewerk. Tydens die eerste wc
reldoorlog bet hy sy beroep op
geoffcr en sy lot saam met 
genl. Muller ingegooi. Daarna 
bet by as bode van die hof in 
Lydenburg opgetree totdat by 
weer in 1942 tydens die tweede 
wcreldoorlog geinterneer is in 
Koffiefontein. 

Tydens sy tronkverblyf het 
oom Carl homself buitengewoon 
manmoedig in die sclle gedra, 
nicteenstaande sy hoi.i ouder
dom. Selfs wannecr die andcr 
kamerade mismoedig geword 
bet, was dit oom Carl wat die 
manne moed ingepraat bet. 

00:\1 CARL SCIH. I.Z 

LAASTE ,Jr\RE 

Nn die intcrncring het hy 
hom in Pretoria kom vestig en 
ll'er sedert 1944 gebly tot sy 
tlood. Vanaf sy internering 
was sy gesondheid maar altyd 
swak, en hy het voortdurend 
ann hartmocilikheld en hoe 
bloeddruk gely. \Vat so bitter 
Is, is die felt dat alhocwel oom 
Carl d\Yarsdcur sy !ewe alles 
ren gehad bet, en selfs bereid 
·.vas em die hoogste offer vir 
·y volk te bring, het by in die 
luaste jarc van sy lewe 'n tnai 
~tryd om be.stnan moes voer. 

Koning Siek 
Die koning van Suid-Afrika, 

Sy Majestcit Koning George VI, 
lc bale ernstlg slek aan sy paleis 
in Lond•'n. Hy het 'n long
operasie ondcrgnan. Hocwel sy 
toestand as swak beskryf word 
maak hy stadigaan vordering. 

,Dit is 'n doel wat die moeite 
.verd is om na te streef. Die 
verwesenliking daarvan sal by. 
lra om blanke Jeierskap te ver
tew;g in Suidclike Afrika, om 

HAATAANBLASERY TEEN 
ns veiligbeid te vergroot in 'n 

;evaarlike wereld, en dit sal 
1uwe hoop verwel< by die nie
blankc grocpe in die Unie." 

1\IOET REPUBLIEK \VEES 

Ons wil mnr. Lawrence in 
_•en opsig gelyk gee: Die Ver
.migde State van Suidelikc Afri
'ta is ongdwyfcld 'n idcaal wat 
:lie moelte werd is om na te 
trcef. Maar moet die verenig
i~ staat 'n susterkoninkryk in 
die Britse Statebond wees of 
moet by 'n vrye republiek 
wces? Ons wil annvoer <lat <lie 
1ntwoord op hierd:e vrang 
·ooraf &al beslis oor die tot
t:lndkoming of te nic '-"lln so

!anig" verenigde state van 
~uidelike Afrika. 

Die verenigde staat ..al 
slegs tot stand kom indien by 
'n republiek sal wees - wnt 
'n beleid ten aansien van wit 
en swart in Afrika gaan volg 
wat teenoorgesteld is aun die 
gelyl<heidsbeleid wat die Brit.. 
se regering uit Louden voor
~kryf. 

KRUGER-IDEAAL 

Die dae toe dit moontlik was 
om die vcrenig'ng van die ge
bicde in suidclike Afrika ,,onder 
die kroon" tc bewerkstellig is 
onhcrroeplik verby. Die ver
enigde state van Suidelike Afri
l<a sal nooit 'n Britse kroon
i<olonie of 'n Britse suster
koninkryk wees nie. Die ver· 

• .. DIE O.B." worcl ~teclruk deur Pro 
Ecclesla. Drukkery, Stellenb011ch, vir 
die elenaara en uitcewen: VOORSLAG 
(Edms.) Beperk. Groote Kerkcebou 
703. Poabua 1411, Kukpleln, K&&p· 
at&4. 

•• 

AFRIKANERS IN RHODESIE 
Die stigting '\-'Un die Demokratiel"e Party van Suid-JU10desie deur 

die Genootskap van Afrikaners bet die Engelse lelik omgekrap. In 1.-onden 
het mnr. James Griffiths, Britse minieter van koloniale sake, wat die 
konferensie oor die moontlike fcderasie tussen Suid- en N"oord-Hhodesic 
en Njassaland bygewoon het, vertcl van die hesorgdhcid ,·an die mcn!;e in 
die Unie se noordelike huurgebiede oor die toemtme van die Afrikancr
politieke propaganda in die betrokke gehiede. 

,.Aan die vooraand van die 
ltonfcrensie is die stigting van 
'n nuwe party in Suid-Rhodesie 
~nngekondig. Dlt is 'n demo
ltratiese party genoem maar dit 
is bekend dat dit uitsluitend uit 
Afrikaners bestaan," bet Grif
fiths gese. Tydcns die konfe
rensie bet by uitgevind dat 'n 
groot aantal mense onthuts is 
oor die Afrikaner-politieke pro. 
paganda wat in bulle gebiede 
gemank word. 

TIPIESE BELYDENISSE 

Uit briewe wat in die Engel
se koerante in Suid-Rbode.sie 
verskyn het, blyk die omge
kraptheid waarvan die Britse 
minister praat bnie duidelik. 
Hier volg 'n paar tipiese be. 
lydenisse wat sommige van die 
bricfskrywers kwytgeraak hct. 

R. G. Denton skryf: ,,Die aan
kondiging van die stigting van 
die nuwe ,Demokratiese' Party 
moet bale vryheidsliewende Rbo
desicrs koud om die hart laat 
voel . . , Die arglistigc yytde 
kolonne van die Nasionaliste 
kan duldellk geslen word , • . 

Ek stel dus voor dat, as 'n 
vrye volk wat vasberade is om 
ons vrybeid te behou, en as 
Britte wat trots is om ons agter 
Koning en Vaderland te skaar, 
ons tydelik alJe Afrikaanse im· 
migrasie hlernatoe stopsit . . " 

,,Rhodesia for the Rhode
sians" skryf: .,Laat ons ons nie 
misgis oor die bedoelings van 
die Demokratiese Party nic. Ek 
bet lank genoeg in Europa ge. 
woon om die Duitse takt!ck in 
Sudeteland te sien." 

G. H. Browne meen: ,Daar is 
beslis 'n ondergrondse politiekc 
bcweging in Suid-Rhodesiii aan 
die gang met die doe! om ons 
in die politieke kloue van die 
Unie van Suid-Afrika in tc Jyf." 

LASTERPROPAGA~DA 

Na aanleiding van hierdie 
baataanblasery teen Afrikaners 
in Rbodesie skryf Die Burger 
dat hy versteld stann dat 
mense die slagoffcrs knn word 
van die lasterpropaganda dat 
die Afrikaanse gemeenskap in 

Rhodesiti deur die Unie-regering 
gcbruik word as 'n vyfde ko
Jonne met die oog op evcntuele 
anneksasie van die gebied. 

Die blad tik vervolgens mnr. 
Griffiths op die vingcrs. Hy 
skryf: 

,.Mag ons suggercer dat mnr. 
Griffiths, in stede dat hy sy 
rlecltjic gcdoen het om die his
l<•rie te besweer (of dit min
stens amptelik geYgnorecr bet) 
self 'n slagoffer daarvan ge
word bet? Hy kan nle onbe
wus wecs van die indruk wat 
sy verklaring noodwendig moet 
mnak op 'n Britse publiek wat 
oor hierdie dinge nie so ingelig 
is soos hy self veronderstel is 
om te wces nic Hy kan ook 
nic onbewus wces van die fcit 
dat sy verklaring, in die vorm 
waarin hy dit gcdoen het, aan
stoot aan die Afrikaners in die 
Unie moet gee en onvriendelik 
teenoor die Rcgering van die 
Unie van Suld-Afrika is nie. 
Die insldcnt 1::\at 'n swak smaak 
na en !ewer gccn bydrae tot 
die beboud van bartlike betrek
kinge tussen Brittanje en die 
Unie nic." 

Jrg. IG. 


