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Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. NOG INTEKENARE 
GEWERF Slu it Aan By 0.8. 

Om Te Veg Teen 
Partypol itiek 

Jrg. 10. Kaapstad, U Oktober 1951. Prys Sd. Nr. 48. 

In die afgelope week het 
nog drie persone die name van 
nuwe intekenare aan ons be
sorg. Van mnr. D. J. M. Cron
je, wat in die verlede reeds 
baie in hierdie verband gedoen 
bet, het ons een naam ont
vang; van 'n Ieser op Oranje
ville twee name en van 'n Ie
ser op Stellenbosch drie name. 

Dit beteken 'n waardevolle 
toevoeging tot die mobilisasie 
van kragte \ir -die eerste 
praktiese stap tot verwesen
liking van ons volksideaal. 

Blydskap oor die stigting van 'n nie-partypolitieke front, 
soo's die Grootraad op sy jongste vergadering besluit bet, en 
toesegging van sy heelhartige steun aan hierdie front deur 
inskakeling by die Ossewabrandwag, word uitgespreek in 
onderstaande brief van mnr. D. G. Swart, Rustig, Eerste 
Rivier, aan Die O.B. waarin by verklaar dat by met die 
partypolitiek finaal breek omdat by daarin geen beil meer 
vir ons vollc sien nie. Mnr. Swart skryf: 

PARTYSTELSEL KAN 
NIB VRAAGSTUKKE 
OPLOS SE SAKEMAN 

Hoeveel 
gaan ons 
vang .. 
besorg? 

nuwe intekenare 
hierdie week ont
en wie gaan hulle 

,Ek was baie jare lid van die 
Nasionale Party en later van die 
H.N.P. en ek dink ek mag se 
dat ek net so hard geveg het en 
net so baie opgeoffer het vir die 
party as enige ander lid. Nou 
het ek besluit om te bedank as 
lid van die party en ek voel dat 
ek my besluit bekend moet 
maak. 

,Die partypolitieke masjien r-------------
is ontoereikend vir enige land 
waar daar ernstige vraag
stukke bestaan," het mnr. R. 
JU. ~lartin, voorsitter van die 
Handelsbeurs van Suidelike 
Afrika, verlede week in Jo
hannesburg verklaar by ge
leentheid van die vereniging 
se jaarvergadering. 

Mnr. Martin bet van die be
la.ngrikste landsvraagstukke be
handel, soos voodselproduksie, 
nywerheidsontwikkeling, immi
grasie en arbeidstekort. Hy bet 
gese dat hy nie die regering 
kritiseer nie, maar dat hy dit 
het teen die partypolitieke mas
jien wat nie geskik is vir die op
lossing van emstige vraagstuk-
ke nie. Sulke vraagstukke, het 
by gese, kan slegs deur 'n lang
termynbeleid wat buite die par
typolitiek is, opgelos word. 

·sal Empire Se 
Bloedstroom 

Vers(erk 
,,lndien die Konserwatiewe 

Party in Brittanje wen, sal daar 
'n sterker buitelandse beleid 
wees, en die bloed.s>troom van 
d'e Sta.tebond sal weer verbeter 
word," lui 'n stelling in die 
Cs.pe Time.s net voor die uit
slag van die verkiesing bekend 
geword het. 

Die blad het ook gewag 
gemaak van die moontlikheid 
van verdere devaluasie deur 
die nuwe regering met die 
oog op Brittanje se finansHHe 
posisie. 
Die opwekking van die bloed

stroom van die Statebond -
wat reeds so goed is dat daar 
byna elke dr1e maande die een 
of ander Suid-Afrikaanse minis
ter in Londen is om die orga-
1 iese eenbeid te verstewig, sal 
seker meebring dat Su'id-Afrika 
ook weer agter Brittanje aan 
sy geld sal deva.lueer om daar
deur die lewenskoste nog boer 
op te jaag. 

Suid-Afrika dra 'n swaar las 
solank by as gewillige familie
lid borgstaan vir Br'ittauje se 
bankrotboedel. 

Skerper Toesig 
Oor Statebond 

Een van die eerste aankondi
gings Ita die oorwinning van 
Churchill was dat by die pos 
Statebondsbetrekkinge tot een 
van die hoofposte van die nuwe 
kabinet wil opbou. 

Net Brittanje het 'n minister 
van Statebondsbetrekkinge -
waarmee aangedui word dat die 
Statebond eintlik aan Brittanje 
behoort ondanks die mooi frases 
van ,gelykheid" en ,susterskap" 
en nou gaan .Brittanje sy toesig 
oor die Statebond verskerP deur 
dit 'n hoofpos in sY kabinet te 
maak. 

Af~dkaans In 
l{ongo 

Afrikaans het 'n st.ap verder in 
Afrika gevorcler deurdat dit nou 
ook koeranttaal geword bet selfs 
in die Belgiese Kongo. Die 
Vla.'lmse weekblad Die Week het 
hierdie maand begin om ook by
draes in Afrikaans te publiseer. 
Volgens die bestuurder word 
geen pogings aangewend om dit 
te vertaal nie, aangesien die le
sers Afrikaans verstaan en daar
van hou. 

WIE SE GELD? 
DIE O.B. het £.2/10/- in 

note van 'n p(!rsoon op Boe
goeberg on\tvang sonder dat 
'n naam en adres dit vergesel 
het. Ook is· 'n posorder vir 
£1/17/6 van iemand in Pre
toria-Noord ontvang sonder 
die nodige gegewens. Sal 
die betrokke persone asse
blief hul name verstrek en 
ook meld waarvoor die geld 
bedoel is? 

,Hierdie besluit neem ek na 
jare se oordenking en oorwe
ging. Ek is nie kwaad vir die 
Nasionale Party nie en ek het 
ook geen persoonlike grief teen 
die party nie. Ek bedank uit. 
die party omdat ek besluit bet 
om finaal te breek met politieke 
partye en die partystelsel. 

,,1\fy ondervinding bet my ge
leer dat die partypolitiek die 
plek is waar broedertwiste uit
broei. Die leiers van 'n politieke 
party is ongelukkig geneig om 
te ontaard in 'n kliek wat soos 
diktators oor die party wil re-

PARTY WEN NOOIT 
MEER AS TW,EE 

VERKIESINGS 
Die stelling dat geen party in ons land nog ooit meer as twe·e verkie

sings na mekaar gewen hct nie, is dikwels deur Die 0.8. gemaak. Ons het 
steeds daarop gewys dat die parlementere wiel met 'n onverhiddellikheid 
draai totdat die opposisie (of alternatiewe regering) weer ho is. Hierdie 
stelling is verlede Donderdag in Die Burg~r onderskryf in die rubriek Van 
Aile Kante. Die medewerker skryf onder meer as volg in verhand met 
·die Britse algemene verkiesing: 

,Sedert 1910 bet geen Britse 
poUtieke party nog ooit geslaag 
om drie algemene verkiesings 
na mekaar te wen ni-e. Die 
Tories het wel in die jare 1922-
1924 drie keer na mekaar as 
die sterkste party uit die ver
ltiesings getree, maar by die 
verkiesing van 1923 het hulle 
minder setels verower as die 
Liberale en Arbeiders tesame. 

,\Vat is die toestand in ons 
eie land? Sedert 1910 het die, 
ou Suid-Afrikaanse Party vier 
algemene verkiesings gewen, die 
van 1910, 1915, 1920 en 1921 
Daarna het die Nasionale Par
ty twee gewen, die van 1924 
en 1929. In 1933 het die Koali
sie-regering 'n groot oorwinning 
behaal. Na die Koalisie-rege
ring het die Verenigde Party, 
wat uit die koalisie gebore was, 
twee verkiesings gewen, die 
van 1938 en 1943. 

,As mens die jare voordat 
die Nasionale Party 'n krag 
in die Suid-Afrikaanse poli
tieke !ewe geword het, buite 
rekening laat, het 'n party 
in ons land ook nog nie meer 
as twee verkiesings na me
kaar gewen nie." 
Tot sover Die Burger. 

SKEWE BEELD 

Behalwe in een opsig is die 
gegewens juis, maar daar is 
sekere omstandighede wat wel 
ook in aanmerking geneem be
hoort te word, anders trek dit 

die prentjie skecf: Die eerste 
is dat 'n bewindstermyn sowel 
in ons land as in Brittanje vyf 
jaar is. Partye probeer dikwels 
hul lewe verleng deur vroegty
dig verkiesings te hou, sodat 

binne die vyf jaar soms twee 
of meer verkiesings plaasvind. 
So het Attlee se regering in 
Brittanje byvoorbeeld sy !ewe 
verlede jaar met 15 maande 
(vervolg op bladsy 6 kolom 1) 

r:hfiR~~~~u[~;·l 
'n Leser van Graaff-Reinet wat die skuilnaam 'l'auru'S 

verkies, het die name van sestien persone gestuur vir wie by 
inteken op die blad vir 'n tydperk van een maand. Hy doen 
dit ter wille van die verspreiding van ons standpunt en doen 
aan die hand dat ook ander lesers sy voorbeeld volg. Sy 
brief lui: 

,Graag wens ek Sybrand ge
luk met sy uiteensetting van 17 
Okt. Dit het my toe ook sommer 
aan die gesegde her;nner: wat 
help dit om vir die bekeerdes te 
preek? Daarom wil ek vandag 
iets aan die hand doen, en naam
lik dit: Elke Ieser van Die O.B. 
moet 'n ekstra jaar se subskrip
sie op Die O.iB. betaal en daar
voor lian by 12 name instuur 
met die adresse daarby wat dan 
vir een maand die koerant sal 
ontvang. 

,,As Die O.B. dan voortgaan op 
die aangewese weg om punte 
van ooreenstemming tussen die 
partye uit te wys, een elke week, 
dan sal baie gewen word op <lie 
weg van die partystelsellose 
staat, of ,Best man Government; 

soos die Engelse dit Hewer sal 
nocrn. 

,Verder behoort Die O.B. soos 
adv. Pirow se Nuusbrief stap vir 
stap sy beleid staatkundig en 
ekonomi,es, op al die gebiede 
van die lewe - opvoeding en 
boerdery, spoorweg en water
bewaring, ens. uiteen te sit. 

,Om die daad by die woord te 
voeg, sluit ek 'n tjek in en die 
name en adresse voeg ek bier
by.'' 

Tot sover ons Jeser. 
Wie gaan hierdie mooi voor

beeld volg? As ons ons ideale 
wil bereik, moot ons dit buite 
ons geledere verkondig en die 
metodes wat Taurus voorstel is 
beslis een manier om dit te doen 
en 'n goeie maniel' boonop. 

/ 

geer. En dit is hierdie kliek 
wat die twistc maak met alma! 
wat dit wil waag om nie ja en 
amen op hul woorde te se nie. 
Teen sodanige persone pas hulle 
'n beleid van sosiale en politieke 
diskriminasie toe. Op hierdie 
manier jaag hulle altyd mense 
wat selfstandig dink uit die 
party uit en span hulle mense 
uit wat andersins nuttige dienste 
aan die volk kon gelewer het. 

,Dit is 'n toestand wat my at 
jarelank hinder. Sclfs die Woord 
leer my dat partyskappe uit die 
bose is. 

KLEURVRAAG 

,Die leiers van 'n politieke 
party handel nie altyd in die 
beste belang van die volk nle -
hulle handel alte dikwels in die 
beste belang van hul party. Ek 
is nie Ianger bereid om toe te 
sien dat volksbelange opgeoffcr 
word vir partyvoordeel nie. Die 
N.P. mag verkiesings wen oor 
<lie kleurvraagstuk, maar dit is 
nie in belang van die volk om 
tlie blankes oor hierdie vraag
stuk te verdeel nie. Ook nie oor 
die inlywing van die Britse Pro
tektorate nie. Dit is sake wat 
buitekant die partypolitiek moet 
staan. 

,Ek is ook baie ontevrede dat 
die Nasionale regeringsleiers die 
republikeinse ideaal van ons 
voorouers op die agtergrond 
skuiwe en nou met 'n Empire
republiek voor die dag kom. En 
ook die regering se oorlogsbe
le'd. Ek vra myself af: Het 
S.A. 'n eie bcleid oor oorlog of 
is die Britse Statebond se oor
logsbeleid ook maar ons beleid. 
En wat van die lewenskoste? 
Waarom bring die regering nie 
pryse af nie sodat die arm man 
ook kan leef nie? Vanaf hul 
verkicsingsplatforms het die re
geringsleiers tog beloof om dit 
te doen. Ek sien al minder ver
skil tussen genl. Smuts se vorige 
regering en dr. Malan se rege
ring. 

,Ek het lanka! Ius gevoel om 
by die O.B. aan te sluit, maar 
dit het vir my gelyk asof die 
O.B. in die verlede ook maar 
teruggebeur het na die politieke 
partye toe. Maar nou lees ek in 
<lie O.B.-koorant dat die Groot
raad van die Ossewabrandwag 'n 
besluit geneem bet waaroor ek 
baie bly is. Die O.B. gaan hom 
nou heeltemal onttrek aan die 
partypolitiek en sy leiers gaan 
'n anti-partypolitieke front op
bou. 

,Dit is die regte ding en ek 
verwelkom dit. Daarom bedank 
ek uit die partypolitiek en sluit 
ek by die O.B. aan om te help 
om hierdie front op te rig. 

,Ek doen 'n beroep op aile 
Suid-Afrikaners en op alle Na
sionaliste: Los die partypolitiek 
wat ons volk verdeel en laat 
ons as 'n vcrenigde volk in 'n 
anti-partypolitieke front veg 
teen die probleme van ons volk 
en vir die verwesenliking van 
ons ideale." 

'n Fabriek wat eerstegraadse 
breekgoed sal vervaardig, word 
binnekort in Kaapstad opgerig 
en ssl teen die einde van aan
staande jaar in produksie wees. 
Die grondstowwe sal byna uit
sluitend van binnelandse oor
sprong wees. 
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~ Van Die Os Op Die E.sel 
DUBBELE VERLIES 

VIR DIE VOLK 
Die politieke pnrtye het in die afgelope week 'n aan· 

duiding gcgee vnn die nas wat hulle by die volgende stembus 
gaan gcbruik. Op Oudtshoorn hct min. S. P. le Roux ver· 
klanr dat die volgende verkiesing weer oor die kleurvraag· 
stuk sal gaan, en Die Burger het dit in 'n hoofartikel beaam 
deur te verklaar dat die regcrlng tot nou toe ,.weinig mecr 
as die fondamente gele (het) vir die (apartheid&·) struktuur 
wat opgerig moct word." ,Dit sal nog jare duur voordat 
die belcid gevcstig is," en 'n bcwindsverandering op hierdie 
stadium ,kan die hele program ontwrig." 

Die Ieier van die V.P. weer het sy skietgoed vorendag 
gehaal op sy partykongres in Oos-Londen. Hy het gese dat 
hy baie graag oor nlledaagse vrangstukkc, soos die staats· 
diens, brood en hotter, ens. wou gepraat het, maar ,daar is 
wesenlike vrnngstukke op die spel wat 'n vcrantwoordclike 
opposisie nie oor die hoof knn sien nie. Hierdie ,.wesenlikc 
vrnagstukke" is die ,rassestryd" wat spruit uit die ,.sekslo· 
nele oorhecrsing" deur ecn party. 

Met ander woorde, terwyJ die Nasionale Party sy tandc 
s Jyp om oor Jdeur te Yeg, s lnl die Verenigde Party sy ta nde 
om oor taal te 'eg. 

GE\'OELSOPSWEPING 

En dit ia heeltcmal logics dat dit so sal wecs. Elke 
party kies die ,.plank" wat die grootste mate van gcvoels· 
opwclling in sy belang sal verwek. As gcslepe partypolitieke 
takt ikus hct dr. Malan die Vcrcnigde Party in 'n hock gcjaag 
met sy stryd oor kleur. 'n Groot dcel van die Engelsspre· 
kendes vocl gcncig om die Nnsionale Party se kleurbclcid tc 
steun, en omdat dit so is, bled die ·klcurvraagstuk vir die 
Nasionalc Party die bcstc .,plank" vir 'n verkiesing. Troucns. 
in 1944 het dr. Malan op sy partykongres in Pretoria sy stra· 
tegie as volg verduidclilt: 

, In 1929 het die Nasionale Party die kleurvrnagstuk 
op die voorgrond geplaas en die verkiesing van toe het 
die Nnslonale Party 'n mecrderheid oor allc partyc 
gegee. Wat in 1929 moontlik v:as is weer moontlik." 
(Die Burger 21 September 1944.) 

Die oorwinning vnn 1948 was nog nie volkome nie, en 
na die vcrkiesing is allerwce erken dat die Engelssprekendes 
as 'n blok teen die Hercnigdc Party gcstem het. En op sy 
Natnlse kongres 'n panr weke gelcde, het dr. Malan die 
opposlsie verwyt dnt hy die Engelsc met haataanblasing teen 
die Afrlknanse regering bcwecg om ten spyte van 'n gemeen· 
skaplikc kleurgcvocl teen die regering kant te kies. 

WA'l'TERWINST 

Vir die Verenigde Party betaal dit nie om oor die kleur· 
vraagstuk te vcg nie. Wat hy hicroor te se het spreek nie 
tot die gevoel van die meerdcrhcid kiesers nie. Hy soek dus 
'n ander gevoei-.MI<, en die best~ wat by lean kry is E ngelsr 
sentiment. Jloe harder dr. 1\l nlan dus die kleur-trompet 
hlaa<J, hoe harder slaan mnr. Strnuss die taal·tamboer. Dr. 
1\lalan '4al sy dulsende -.temme trek en mnr. Strauss sal =--~ 
duisendes behou, maar die volk l->al ~it met die verli~ _: 
, ·erlies van die goele betrekklnge tussen blank en nie-blank 
aan die een en , ·erlie..-; \'an samewerking tus .. en AfrilUlnns
cn Engel spreke.ndes aan die nnderkant. \ 'lr die yer lies \'&n 
die goele geslndheld , ·an die nle-blankes kan nle eens 'n bcter 
geslndheld tussen die blankcs aan die kredietkant getoon 
word nie - kan nle eens groter blanke eenheid verkry l\'Ord 
om die grote r nle-blanke ~·ynndskap die h oof t e bie(l nie. 
Daarvoor ~rg Sy lUa jesteit se opposisie. 

Watter wins ~org die pnrtypolit iek dan die volk ? Selfs 
'n nasionale oon l·inning (nnns die kwaad wat sy propaganda 
OJtig) betcken per s lot van l'il!kc niks wanncer die goP.d wat 
by doen aan!ltond'l weer ongedaan gemaak sal word deur die 
opposisie wat cnlge t yd mi. 'n tweede verkiesing weer ann 
bewind sal kom - soo~ die )lartypolitieke geskiedenis hier en 
In Engelan<l bewys nie. 

BRILLE 
BrtJIJ ll 00~ M YOOI'IIJaU .tr brUle U-. 

OOEllC WEB& TEEN an.r.mz PBY8E. 

GF.ROOR.t\PPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kf'rklaan. KAAPSTAD. 

lngely/ by 11.1\'.P. 

Dlt het my destyds bale ver. 
maak verskaf om die naarstigc 
soektog van die kocrantc van 
die Hcrcnlgde Naslonalc Party 
of Volksparty en die Afrlkancr
pnrty gadc te sllum na die reg. 
tc woord om die ding tc be. 
skryf wat tussen die twec poll· 
tleke partye plaasgcvlnd hct. 
Ecrs het hulle gcs~ dis 'n amal. 
gama.sie. Toe het hulle dlt ver. 
diets en 'n samesmelting gc. 
noem. I.ater hct bulle die stre. 
lcndc benaming ecnwording ge. 
brulk. En nou bet Die Vader· 
land elndellk, toeva111g of 
moedswilllg, die ding' by sy reg. 
te naam gcnocm, nl. lnlywlng. 
Die waarhcld Is dat daar twee 
dinge plansgevind hct: ccraten.s, 
'n inlywlnc: en tweedens, 'n 
naamsvcrandcring. Op 22 Ok t. 
het die H.N.P. of V. die Afri
kancrpnrty fonn~l lngelyf en 
op dlcsclfde datum het die 
H.N.P. of V. r;y naam na Na
sionalc Party verander. Dit is 
wat gebeur het. Ek wcct n ie 
waarom die partykoerante die 
saak nle aommer van die begin 
af reg gcstcl het nie. Miskien 
bet hulle gedin k dat die waar. 
held nlc byval sal vind by die 
!cdc vnn die Afrikanerparty nic. 
Daarom het hulle cera gcpraat 
oor die ,.eenwordlng" van die 
twee partyc in plaas van oor die 
.,inlywing" van die A.P. by die 
HN.P. 

In Ieder gcval die Afrikaner
party bestann nou nle meer nie. 
Daarom mag 'n m<'ns seker 
maar s~ dat sy clnde bcwerk. 
stclllg Is deur lnlywlng by die 
H.N.P. 

Die Plan Ilt•t Misluk 

Jll Deur Sybrand ~ 
=: :2: :::::::::: :: ::;::::;: : : 2=2 2 : 

ding" van die A,P. en die H.N.P. 
te verongeluk nie. Ons bcskou 
dit hoC'gcnnamd nie ons plig 
om !cdc van die Naslonnlc Par. 
ty te word nie - en ons is 
ook glad nle voorncmcns om ann 
te sluit nie. 

Daar is ccn aspck van die in
lywing van die A.P. by die 
H.N.P. waarvoor die O.B .offi. 
sierc, wat op bale plekke, vcr. 
al in Kaapland, ook die plaa.s. 
like A.P .• lcicrs was, dlep ge. 
bclgd is. En dit is die baantjie
aanbledlnge. Die rel!llng tus· 
sen die partye is glo dat som. 
mige plaaslikc A P-lelers In 'n 
kiesafdeling ,.benocm" sal word 
op die ou H.N.P. of nuwc N.P. 
se dlstriksraad. Nou gebcur 
dit dat O.B.·offisicrc soms ge. 
nader word om by die Naslo. 
nate Party aan te slult; en 
dnt dle volgende argument ge
brulk word: ,.want dllJl kan jy 
mnklik op die DlstrikBrnad \'an 
die party kom." Hleroor voel 
die offi!<iere diep vcrneder want 
dit skyn asof hul lldmaatskap 
van die party gekoop wil word 
met die toekenning van 'n setcl 
op ccn of ander rand van dio 
party. 

Ek kan die offisiere se stand. 
punt bale gocd verstaan, en ek 
het die hoogstc wanrdC'ring 
daarvoor. Danrom wll cit ann 
die partyorganlscerden vra: 
Skei assebllef ult met hlerdlc 
lloort werwcry onder 0 B .• lede. 
Julie klop ann die verkecrde 
deur. 

Die Les u·at Geleer Jllm.>f 
Jflord 

Om terug te kccr tot die ln. 

El II d I lywing. Die H.N.P. het In die 
t w van ng nan my esera p raktyk die parlcmentslcde en 

~~:c~~c ~~~a~~P:~Y i:~~~~~ 'n klein aantal gcwone Icdfl van 
gens plan vcrloop hct nlc. die Afrikanerparty ingelyf. Dit 

Wat was die plan? is al wat oorgcbly het van die 

Die plan was om die lcde van ::~:~an%:~~rhn~~at v~~ ~~~ 
dill Ossewabrandwag, wat byna O.B.-ledc hullc verb!ntcnls met 
alma! aan die Afrikanerparty 
behoort het. In die Nasionale die party - nle uit vyandsltap 

verbreek het nie, maar cen. 
Party te kcer, sondcr dat die 
partyleiding die Ossewnbrnnd- voudig laat verval het omdat 
wag in die sank hoe! tc ken. bulle aile belangstelllng In die 
Die O.B.-lrdc sou In die Na. party verloor het. 

Die H.N.P. is derhalwe te. 
slonale Party tocgelaat word 
uit hoofde van bulle A.P,.sltap leurgesteld met die lnlywing. 
_ en nie uit hoofde van bulle En hullc teleurstelllng Is heel· 

temal verstaanbaar. Hulle wou 
O.B .• skap nlc. T rouens bulle die A.P .• takke, wat propvol 
sou moea verklaar dat bulle 
nle aan ,.'n organlsasle met 'n ~·.!:~~d~uu:a~ou ':~:~cc 117~~ 
polltleke strckking'' behoort gelyf hct. En dit hct hulle nie 
nle. reggekry nie. 

Op hlcrdle manler sou be-
wcrkstclllg word - so het die H ullc het wei 'n klompie 
H N.P. gehoop _ dat duisende mense ingelyf, maar vir die 

mecste van hierdie mcnse moct 
lcdc van die Ossewabrandwag bulle plek inrulm of In die par. 
by die Naslonalc Party sal aan· lemcnt, of in die party se Fe. 
slult - sondcr dat die party-
lydlng selfs met 'n tang aan derale Raad.' of In die Hoof· 
dl 0 B k h t. 

rade van die provlnsinlc par. 
c .• gcrna c t bf . d' D" t lk d 
Dit blyk nou cgtcr dat die I ~e, m Ie IS r sra e van 

. . d1e party, En dit vlnd nle 
O.B .• lcde van die Atrlkllilerpar. oral byval nie ·want die H.N.P 
ty verklcs om Hewer lcde te · • 
bl 

, 
1 1 

t , hr.t gcnoeg verdlenstellke krag. 
y van ., n organ sns o me n . . d 1 polltiekc strekklng" In plaas van t~ 1~ sy ele gele ere om a 

led t d d
i N • al h1erd1e rade, sommer sovccl. 

e c wor van e aslon e maal vol te maak. 
Party. Die Afrlkancrparty bet Ek noem hierdlc dinge van. 
reeds van die tonccl vcrdwyn , 
en die O.B .Jede wat vroeer dag omdat c~ die les wat daar. 

. Uit te leer ts wll bcklcmtoon: 
~i:·b~d~le ~:sl:~~~~ ~!~~;~~~ Eer~tcns. dit is n lc moontlik 

I H It bl t 0 B I d E 
om die Ossewabrandwag en sy 

n <'. u e Y n<' · ·• e e. n lcdc te skei nie; 
daarmee is die hcle Jcwessle van Twe dens dl n wat dlt> 
die samesmeltlng ot die lnly. e . • ege c 
wi dl A p d lt ondcrsteumng van die o.n .. 

ng van c. · ·• oover Iede wil he sal 'n vriend van 
hulle betref, Uit en gcdaan . die O.B.-organlsasic moct wees 

Baontjie-Aa<ltlJicdinge 

Ult gcsprckke wat. ck gevocr 
bel met O.B.·Icdc wat lede en 
ampsdraers - voorsltters en 
sekretar lsse - van die A.P. 
was, blyk dit dat bulle boudlng 
min ot meer die volgende Is: 

Ons het ons lnastc pllg teen. 
oor die Afrlkancrparty gctrou 

of word; 
Derdens, O.B .• tede sal nie 

bulle steun gee aan 'n ding wat 
onverbiddellk gekant is teen 
bulle beginsels en ideate nie: 

En vierdens, O.B .• lede laat 
bulle nie so maklik ,,vang" 
soos die berocpspolitici dink nle. 

Maitlamd 11tr nat. BLOEIUFONTEIN. 

l 
nngckom toe ons nlkB gcdocn 
het, op die jongstc A.P .• kon. 

@::::::::=:=::::::=::::::=:=::::::=::::::=:=::::=:::::=::::::=:=:s=::::::::=:=::::s=::::::::=:=::::::=::::::=:=::::::=::::::=:=::::::=~ gres of elders, om d ie .,ecnvlor. 

Bek ering is 4 8 ]aar te 
La at 

Toe by die Verenlgdc Party 
van Kaapland se kongrcs In 

Oos.Londen toegespreck het, 
hct mnr. Marais Steyn, L.V., 
gcs6 dot dr. D. F. Malan, 48 
janr nadat die Anglo-Boereoor. 
log bemndlg is, tot die oortui
glng gekom het dat die nasie. 
bou.bclcld van wyle generaals 
Bothn en Smuts tog reg was. 

.,Dit Is bale ongelukldg vir 
S.A. dat dr. Malan 48 jaar te 
laat tot hlerdie oortuiglng ge. 
kom het," het mnr. Steyn ge. 
s~ . 

En dan gaan mnr. Steyn voort 
om dr. Malan en sy party aan 
te val. 

'n Mens sou verwag het dat 
mnr. Stcyn, wat 'n V.P.-man is, 
die bekcrlng van dr. Malan tot 
die Botha.Smuts.bcleld sou vcr
wclkom hct en dr. Malan nan. 
geprys het. Maar, nee. Hy bly 
mat\r kwaad vir dr. Malan om. 
dat sy bckerlng dan 48 jaar tc 
laat plaasgevlnd hct! Die par. 
typolltlci glo blykbaar nie nan 
die sprcuk: Bcter lnnt as noolt 
nic. Hullc kcur dlt ten streng. 
ste af, as syndc .,not cricket," 
wanneer polltleke teenstanders 
mekanr sc bcleld ,.afvat." 

Nosionale Ekonomiese 
Stelscl 

:My Ieser ,.Ek vra maar net" 
van Oudtshoorn, skryf dat hy 
graag nog 'n woordjie wil mce
prant ,.oor ons vriend ,Uil' se 
voorstel om 'n blnnelandse en 
'n bultelandsc ckonomic op te 
bou. Dit Ia lets waarvan die 
gt:ldbasc hoegcnaamd nle sal 
hou nlc, want die lyk vir my 
na 'n bind uit die nasionnal
soslalisme. 

.,Soos ck ,Uii' se voorstcl ver
staan - nlhocwel hy dit nic 
brecdvoerlg bchandel het nle -
stel hy voor dat ons rcgcrlng 
al ons uitvoerproduktc sc op. 
brengs In die versklllende Iande 
wat dlt koop as 'n kontant
krediet laat bly·. en in 'n nuwe 
gcldccnhc!d vir blnnelandse 
doelclnde3 aileen, nan die pro. 
duscntc en fabriknntc ultbetaal. 

.,Indlcn dlt so is vra ck maar 
net of dlt nlc al dadcllk 'n op. 
Iossing aanblcd vir ons hoe le· 
wensduurte nie? Bled dit nie 
al dadelllt die moontlikheid om, 
sonder om te leen, 'n groot som 
geld los te maak vir ons ont. 
wlkkellngsprogram nie? 

,.Graag sou ck mecr beson. 
derhcdc van ,Uil' wll he oor sy 
plan. 

,.Dr. Schacht - ,Hitlcrs' fi
nancial wiurd,' soos die Engel
Be hom nocm - Is deur Indo. 
nlsUl ontbled vir rand. Die 
koelie3 van Indonlsle skyn slim. 
mer tc wces as ons. As ek 'n 
crnstlgc slel~tc het ontbied ck 
bale gou 'n spcslalls. Ons land 
ly nnn •n crnstlgc ekonomiese 
slekte, wat die regeringslelers 
klanrbly'KHk nlc kan genees n!c. 
Waarom ontblcd bulle ook nlc 
'n spcsialitelt nlc? 

,.Ek stem sanm met die Ka. 
nadecs wat gcwclcr het om dr. 
Schacht tc groet, omdat hy laas· 
gcnoemde as 'n renC'gaat be
slcou. Maar clc stem ook saarn 
met Indonialll wat die rencgaat 
se raad wil gebruik. 

,.Mislden s~tl on.s regeerders 
weer na wnt die bultcland 
daarvan sal dink as Suld.Afri. 
ka •n naslonalc ekonomlcse 
stelsel ontwerp en toepas. Maar 
wat kan d 1e bultcland daarvan 
sA Niks nle. \Vant ons vra 
bulle nlc vir ltrcdict nie en ons 
betaal kontant vir die dlnge 
wat ons van bulle koop. 

Reu·olusiorrere 
Beleidsprogram 

.,\Vaarllk, as die Ossewa. 
brandwng tangs hierdlc Jyne 
propaganda maak; - ck bcdoel 
nle noodwcndlg die stelscl van 
,Uil' of cnig lemand llildcrs nie, 
maar ck bcdoel langs die lyne 

(vervolg op bladsy 3 kolom 1) 

T 

Vir d 
V.V.O. in 
vredc gc,· 

Te rw 
knn~clier 
stemming 
en ook ni 
nic, h ct d 
onder dre 
licw~r !"Cl 

Ond 
Jn1lun bet 
nie een:. o 

Natuurlik I 
Japan 'n :MJ 
staan. 

Die Morge11 
die grondbcf 
oorlog en to 
rus, het in Ja 
oorlog begin, 1 
lewering nle 
gcnthau se I 
dikale sny ' 
d!e w~rcldk 

mlsluk deu 
Sjina.politlek 
D eur R oost.v 
lt't"!'t'd, nnn~r 
va n J a p:ut v 
oomblik 'n 
held reword 

Japan hct 
land gcdccl 
Japan hcelt 
loop. Japan 
sy oorwinna 
Arthur, nle 
generaal was 
goele admlnl 
man. So he 
rikaners en 
monicsc en a 
tot stand gc~ 

Hoc 

Eisenhower 
met haat tee 
is, Sy ordon 
maslea aan d 
altyd met di 
slult: 

,. ... wor 
A1f die volt 

rugte Mor 
Dultsland be 

dat nl 

Van Die 
< vervolg van 

van 'n nasi~ 
stclsrl - as 
wag 'n opbout 
ekonomlese I 
program \'lr 
rcpubllck ult 
cindelik die a 
en Afrlkaan 
En dan Is 
sekcr." 

wone mense 
vcrvelig ranlt 
partyc 110 
naakte verk 
Die beroeps 
maak nlc m 
nie. Dit ly 
twyfel nle 
nere beleidspr 
regte manlcr 
le word, die 
die menr>e sa 
takte ondcrst 

Die Osscwab 
die beleldapro 
dit net op 
voor die volk 
bel!Jultc van ~ 
lees, dan is d 
Osscwnbrnnd\ 
om te d<X'n, 
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TAJUEF VIB GEKLA.SSD'lSEERDE ADVERTENSlES: 
Bulshoudellk& Kemrusgewlngs: 

(Verlowlng, buweUk, geboorte, sterfgeval, In memoriam, gelukwenslng, 
eM.) ld. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbetaalbaar. Vir 
herbalings 25 persent afslag. 

Bandelsadverteosles: 
Eerste plaslng 2<1. per woord. VIr berbalings 25 perscnt afslag. 

lntek-eld op ,.Die O.B." (verskyn weekllks ): 12/ 6 per jaar ot 6/3 per 
8 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenslegeld, bestelllngs en lntekcngeld 
D81 VOORSLAG (EDJ\IS.) BPK., Posbu. 14ll, Kaapstad. 

MEUBELS 
l\IEUBELS.-Beter Meubels teen bll

llker pryse. Babawaentjles, stootkarre
tjles, drlewiele, linoleums, tapyte, ens., 
ook altyd In voorraad. Geen katalogus. 
Meld waarin u belangstel. - VlSSER
MEUBELS, Langstraat 179, Kaapstad. 

3/ 12/ 11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Berocmde 

Radlo·lngenieurs, Staeleweg, Parow, 
verkoop en berate! Radio's en Elektrtese 
Toestelle. Geregtstreerde Elektrisitelts
aannemera. Foon 9-8435. 

Besoek ons Tak in die Wandel-
ranC', Groote Kerk-gebou, vir 

Radio's, Elektriese Toestelle en 
MeubelB. Skryf aan ons Pos-

GRYSHARE 
ORYSBARE berate!, skllfers verwy· 

der, haregroei bevorder, jong voorkoms 
verseker, dlt waarborg GRYSHAA.lt
"'ONDER, die jongste kunsmatlge 
w~reldwonder baar- en kopvelvoedtngs
mtddel u. Skadeloos, kleurstotvry, IS/' 
per bottel, geld met bestelllng. BOERE-
GE:I>'EESMIDDELS, Poabua 4272, 
Johannesbur~r. C1/9/49 

ANTIGRYS IW:I\'SUATJGE HAAR, 
kopvelvoeding. Herstel grysharc en 
baard b lnne een maand tot natuurlike 
kleur, o! geld terug. Geen kleurstot. 
:1/6 per bottel, posvry. Kontant met 
bestelling. ))JE BOEREVROU, Posbus 
76119, JohannesbUJ'g. Fl4/6/60 

1\IEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaal of 

s !ekte en berstel u regmatlge ertenis 
GESONDHEID. Ons beaklk oor die 
mlddels en behandel aile slektes. Skryf, 
inllgtlng gratis. - BOEREGENEES· 
~llDDELS, PosbWI 4272, J oba.nne8burg. 

A1/9/49 

Yoor u aue hoop van ceneslng laat 
vaar, en u aan die ergste onderwerp, 
skryf dan vir oulaas, aan DIE BOERE
VROU, Posbns 711119, J ohannesburg, 

(Nr. 1)1/9/49 

HORLOSIES EN BRILLE 

bestelllnpaf ebng, Phil Mor el, Vasco, K.P.- Vir horlostes en brUle. d 
. . k I H. J. STEYN, De Vllllersstraat 17, 

P b 
.,
7
.,
1 

K ~.. Verkoop en repareer. Persoonllke a&n· 
0 1 ua " ., , aaps._._ dag. 19/9/TK 

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

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

PRAGTIG INGEBIND 

VOORRA.AD BAlE BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

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

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

Teken op DIE. 0.8.! • 1n 
Sold-Afrika is vandag 'n Koninkryk onder 'n Brltse koninc: 

DIE O.B. veg vir 'n Republiek onder 'n Afrikaanse P resident. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Pa.rtystelsel wat die volk verdeel en vee vir die 
Part}'IOH Eenheldataat. 

e Verwerp verteenwoordiging deur handlangera van polltieke 
partye en veg vir regering deur vrye volksverteenwoordigel'l> 
en deskundice beroepsverteenwoordigers. 

e Verwerp die Kapitalisme en veg vir 'n Afrikaner-volkl
ekoaomie. 

e Verwerp die polltieke, maatskaplike en ekonomiese intecra.sie 
van die nie-blanke en veg vir territoriale apartheid. 

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

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

I ntekenvorm 
Neem a3seblief my naam op a3 intekenaar op "Die 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

Bier by ingesluit t:ind u die bed rag utJn ........ .. ......... .. 

.............. ...... . ... vir die eer.te .......... . ......... maande. 

N AAJ! .............................................................. .. 
<Naam en Adrea in Blokletters) 

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

.. 
Bandtekening. 

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

VOte aaebllet Komml881e by plattelandae tjelu. 

Oud-A.K.G. Verwelkom Front 
Teen Partystelsel 

r 
.................... , 
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien Mnr. 0 . L. Nel, Middleton, 
Greytown, Natal, skryf: 
Dit was vir my 'n besondere 

blye tyding wat ek in die 
jongste uitgawe van Die O.B. 
gelees bet, nl. dat die Groot
raad besluit bet dat die Osse
wabrandwag voortaan die po
litieke partystelsel in ons lan d 
gaan beveg. 

Dit is vir my nogal lets eien
aardig dat die Grootraad hierdie 
besluit moes neem, want dit is 
tog sy erkende beleid. Ek her
inner my duidelik dat in 1941 
en in 1942, nog voor my inter
nering, geen O.B.-vergadering 
gehou was of die sprekers, betsy 
die Kommandant-generaal of 
ander offisiere, bet die party
stelsel verdoem en sy euwels 
openbaar. In die brosjure, ,.Die 
Ossewabrandwag, Vanwaar en 
Waarheen" verskyn die volgende 
op bly 47: 

,.Die ontwikkeling van par
tye, die felt dat die massa van 
die kiesers nouliks kans kry 
om 'n eie mening oor ingewik
kelde vraagstukke te vorm, 
die bestaan van 'n persbeheer 
deur naamlose belanghebben
des of magsgroepe, wat van 
voorligters ontwikkel bet tot 
misleiers van die openbare 
mening in hul eie belang, bet 
die weg gebaan vir die poli
tieke partymasjien en om 'n 
Amerikaanse woord te gebruik, 
die ,political boss.' Daarmee 
is nie slcgs die voorwaardes 
geskep vir 'n voortdurende en 
diepinvretende vervorming van 
die volksgesindheid ten bate 
van die selfsugtige oogmerke 
van belanghebbende persone, 
partye en groepe nie, maar 
ook vir 'n ondraaglik beheerde 
massadwingelandy, en van po
litieke verrotting ... 

,.Die stelsel van partyrege
ring met sy koukusbeheer en 
sy kabinet wat slegs tot ver
antwoording geroep kan word 
deur dit van die kussings te 
lig, bet die noodwendige ge
volg dat die duursame lands
en volksbelange opgeoffer 
word aan die oombllklike par
tyvoordeel. Alleen gedurende 
die verkiesing is die volk en 
die volkstoekoms van skyn
belang. Daarna geld slegs die 
toekoms van afgevaardigdes 
en partyleiers. Die gevolg is 
dat geen Jandsprobleem deur
tastend aangepak word met 
die oog op die toekoms nie 
maar dat alles geskied by wyse 
van halfhartige kompromisse 
Bowendien le voll{sverdeling in 
die siel en wese van die par
tystelsel. Dit le klem nie op 
volksgenootskap nie, dog op 
partygenootskap . . ." 

VOLKSEENHEID 

In 1946 verskyn daar weer 'n 
brosjure ,.lets oor die Ossewa
brandwag" uitgegee deur die 
Voorligtlngsafdeling van die 
O.B. en op bladsy II lees ons die 
Beleids!ormulering u i t g e r e i k 
deur die Grootraad, November 
1943, waar die Grootraad se dat 
die ,.partystelsel vervang moet 
word deur die eenheidsorgani· 
sasie van die volk ... " Op blad
sy II waar die beleidspunt ver
duidelik word lees ons die vol
gende, geskryf, soos ek meen 
deur dr. J. F. J . van Rensburg. 

.,Waarom is Die O.B. teen 
die Partystelsel? Omdat Die 
O.B. na volkseenheid streef en 
omdat die partystelscl in sy 
hele wese en met voorbedagte 
rade die volk moet verdeel in 
minstens twee of meer eksklu-
.siewe groepe, wat mekaar uit 
die aard van die saak moet 
beveg. Om te wen moet elke 
groep die volksgenotc so ver 
moontlik van die ander groep 
probeer afrokkel. Meestal ge
skied dit deur middel van ver
dagmakery en beswaddering 
van die ander groep se leiers 
en motiewe. . . Die O.B. noem 

.. 

die partystelsel georganiseerde 
vyandskap in die boesem van 
die volk." 

Dit is tog voldoende bewys dat 
Die O.B. nog nooit enige ver
troue in die politicke partystel
sel gchad het nie, maar wat so 
baie Brandwagte verbaas bet, is 
dat 'n paar jaar na die einde 
van die oorlog daar nie meer 
sodanig te velde teen die party
stelsel getrek is nie; inteendccl 
was Brandwagte aangemoedig 
om by 'n politicke party aan te 
sluit en selfs vir die party te 
werk. 

KENTERING 

Maar die kentering het ge
kom en die Ossewabrandwag is 
weer terug op sy ou pad en ek 
dink dat duiscnde Brandwagte 
oor die lengte en breedte van 
Suid-Afrika, die besluit van die 
Grootraad sal toejuig. 

Om alle misverstand uit die 
weg te ruim voel ek dat ons dui
delik moet verklaar dat ons nic 
die oorlog teen die huidige rc
gering verklaar nie. Inteendeel. 
Ons moet eerdcr simpatie betu'g 
want die regering is self die 
prooi van 'n vreemde ingevoerdc 
stelsel waaronder sowel by as 
die volk van Suid-Afrika gcbuk
kend loop. Daar is verskeie lede 
van die regering en van die Na
sionale Party wat net so gckant 
teen die partystelsel as die O.B. 
Is en dr. D. F. Malan bet jare 
gelede al verklaar dat die Britse 
parlementere stelsel hier in ons 
land uitgedien is. Nogtans is 
dit duidelik dat die Nasionale 
regering nie van verantwoorde
likheid gevrywaar durf word nie, 
want tot hede bet hy nog geen 
pogings aangewend om ons land 
en volk van die partystelsel te 
suiwer nie. Die Ossewabrand
wag bet 'n groot taak voor hom 
en by is die enigste volksbewe
ging wat nog altyd die suiwerste 
patriotisme en vaderlandsliefde 
betoon het en hy is geroepe om 

•····-·-····-······--
VERSKIL VAN 

MIN. HAYENGA 
l.Unr. H. P. Wassermann, Lang 
Riet, Human,sdorp, skryf: 

Ek bet in die Vaderland van 
11 Oktober gelees van min. N. C. 
Havenga se toespraak op 
Klerksdorp. Ek het dit met aan
dag gelees. Hy se Suid-Afrika 
is so vry as wat enige ander 
land in die wereld kan wees. 
Nou wil ek net vir minister Ha
venga vra: as ons so vry is 
waarom moet ons aan Engeland 
se onnodige oorloe deelneem? 
Minister Havenga het verklaar 
dat daar tans om sentiments- en 
ander redes vcrlang kan word 
na 'n republiek maar dat soda
nige verlange nie gegrond mag 
wees op 'n begeerte om vryer te 
wees nie, want dit is onmoont
lik Myns insiens is ons nie vry 
solank as wat ons vasgekoppel 
is aan die sogenaamde State
bond en die sogenaamde V.V.O. 
en die Veiligheidsraad nie. Ons 
as Afrikanervolk verlang na 'n 
vrye repub1iek los van die Em
pire en sy geknoei. A13 minister 
Havcnga in die Empire-kraal 
wil bly, dan moet hy na Enge
land ve rhuis, en nie mede-Afri
kancrs in die Engelse kraal 
saam met hom gaan neem nie. 

Opposisionisme 
,.Dit is 'n nuttelose, magtelose 

regering, die slegste wat Sold
Afrika nog in sy geskiedenis ge
had bet, en a! wat julie met 
hulle kan doen is om bulle pens 
en pootjies uit te skop," bet 
mnr. J. G. N. Strauss, sy Majes
teit se opposisieleier, in Johan
nesburg gese. 

ons land te bevry van 'n stelsel Dit is met opposisietwak soos 
wat broedertwis, vyandskap on- hierdie wat die ,.volk" elke half· 
der volksgenote en verraad ver- dosyn jarc of so beweeg om sy 
oorsaak en aanmoedig, regering in die pad te steek en 

Die beleid van Die O.B. bet die .,alternatiewe" regering weer 
binne die afgelope week water in die kussings tc plaas wat op 
op sy meule gckry en wei van sy bcurt weer deur Sy Majesteit 
'n onverwagte oord. Mnr. R. M. se opposisie uitgeskel word vir 
Martin, voorsitter van die ,.Com- ,.die swakste regel'ing in ons ge
mercial Exchange of Southern skiedenis.'' 
Africa", het tydens sy jaarver- Net soos d.ie bandiete vanme
gadering in Johannesburg ver- lewe die trappe van die gevrees-
1daar dat die politieke party- de trapwiel tot uitputtings too 
masjien onbevoegd is om ern- ,opgebardloop" bet, so trap die 
stige landsproblcme op te los en volk verkiesing na. verkiesing 
as ons ondersoek sou instel sal aan die parlementere wiel son
ons uitvind dat aile denkende der dat by erens aanland of lets 
persone, wat nie blinde party- standhoudends bereik - beh alwe 
aanhangers is nie, dieselfde me-

1 
natuurlik die groter onderlinge 

ning as mnr. Martin toegedaan vyandskap en rassebaat wat by 
is. l in die proses uitsweet. 

SAMESMELTING NOU 
VOLTOOI 

Op 22 Oktober bet die same
smelting- tussen die Herenigde 
Nasionale Party of Volksparty 
en die Afrlkanerparty plaasge
vind. Op die datum bet die 
Afrikanerparty hceltcmal ver
dwyn toe by ingelyf is by die 
H.N.P. of V., en la.asgenoemde 
party het gelyktydig die nuwe 
naam Nasionale Party aanvaar. 

Die Vaderland skryf dat ,,mnr. 
Jan de Klerk, L.P.R., en hoof
sekretaris van die Transvsalse 
H.N.P., se dat dit ook sal be
teken dat derduisende brief
hoofde verander sal moet word.'' 
Die Vaderland skryf verder: 
,.Die A.P. het nie die probleem 
van nuwe bordjies en skryfma
teriaal nie. Dit verdwyn heel
temal en die orgsnisasie word 
by di~ van die H.N.P. ingclyf.'' 

I n sy uitgawe van 22 Oktobcr 
beklemtoon Die Volksblad dat 
voornemende lede van die nuwe 

Nasionale Party die volgende 
onderneming moet onderskryf: 

,.Ek, die ondergetekende, ver
klaar hiermee plegtig dat ek die 
beginsels van die Nasionale Par
ty asnvaar en na die beste van 
my vermoe sal uitleef, en dat 
ek my uit vrye beweging en op
reg verbind om die verpligtinge 
verbonde aan die lidmaatskap 
van die Nasionale Party volgens 
konstitusie getrou na te kom en 
om my aan die gesag en tug 
van die party te onderwerp. Elt 
verklaar verder dat ek nie lid 
is van enige ander politick~ 
party of organisasie met 'n 
politieke strekking nie.'' 

Min. N. C. Havenga bet 'n uit. 
nodiging van die Nasionale 
Party in Natal aanvaar om Ieier 
van die party in die provinsie te 
word. 
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VVAAR GAAN BEVVAPENING 
VAN V.S.A. EINDIG 

300 miljard dollar vir hewapening- nee, dit is geen drukfout nie, dit 
is werklik 300 miljnrd dollar oftewel £100,000,000,000,000- en hierdie 
astronomiese bedrng wat hynn so groot is as die gesamentlike stantskuld van 
die Verenigde State scdert sy stigting, met insluiting van twee wercldoorloc, 
wil Washington nie nan 'n hewapeningsplan oor twintig jaar spandccr nie, 
maar oor vier jaar! Ja 200 miljard dollar sal teen 30 Junic 1953 reeds 
deels uitgegee, deels bewillig en deels voorsien wees. 

Dit en niks andcrs hot die be
kende tydskrif U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT berig in 'n 
artikel met die opskrif: ,Is 
daar 'n grens aan bewapening?" 
Die betrokke kcrnsin lui: ,.Die 
bewapcningsprogram van ons 
land neem soos 'n snceubal toe 
in omvang sowel as koste. Op 
die oomblik beloop dit 13• mil
jard dollar, wat vir die volgen
de twee jaar reeds deels be
willig en dcels bestee Is . 
Maar voordat die Kongres die 
bcdrag vir die tweede jaar be
willig bet, tree die else van die 
derde jaar reeds in wat 'n ver
dere 70 miljard doJlar sal be
dra. As gevolg h 'ervan sal die 
bewapeningsbcgroting in die 
volgende drie jaar mcer as 200 
miljard dollar bcloop, en in die 
vierd0 jaar sal die bewapcnlngs_ 
uitgawe naby 300 m!ljard doJlar 
woes." 

brei word na. 4 mlljoen in Jun!e 
1933; die lugmag sal van die hui
dige 90 groePe na. 1l50 groepe 

Deur 
dr. Otto Strasser 

vergroot word, terwyl die vloot 
reeds so groot is dat dit nog 
net ln d'e atdelings vliegtuig
drners en duikbote aangevul 
ltnn en sal word. 

EUROPESE HULP 

Ook die bulp aan die bond
genote staan in skerp teenstel
ling met die miljarde bedrae. 
In 19:10 bet dit op 6.9 miljard 
dollar gestaan <waarvan 1.3 
miljard vir mllitere en 5.6 

Dit klink soos opsetlikc boon m!ljard vir burgerllke doelein
op president Truman se afge- des was), in 1951 was dit 8 6 
saagde vcrsckcring dat sy be- miljard <waarvan 5.4 miljard 
leid d'e vrede gercd bet wan- vir mllitere en slegs 3.2 mil
neer die blad Jakonles opmcrk: jard vir burgerlikc doeleindes) 
..Die vier jaar krng!lln~pannlng en in 1952 sal dit 8 5 miljard 
in d'e TwN"de \Vtlrt>ldoorlor het <lollar wees (waarvan nie min
d'e Veren'gde Stat~ alt~~nme 1er nie as 6.25 mlljard vir mi-
340 m'ljard dollar gt>ko~.'' Met lltere en net 2.25 vir burger
nuder woorde, vier janr Tru- 'ike oogmerke). 
rnan-vrede is bynn so duur soos En selfs op miliU!re gebied 
vier jaar Roosevrlt-oorlog - Is die resultatc so klaaglik dat 
wat wei die skrrpste veroorde- ~enl. Gruenther in sy geheime 
ling denl>baar is van die beleill ~;tetu!cnis voor die scnaat ver
wat Wa!obington nou nl jare- 'daar het dat dit beter is om 
lank volg, ,·eral n~ mens daar- dlt nie in sy huidige stadium 
by d'e Fran"e geo;egde in ng ""~penbaar te maak nie, aangesien 
neem dat regering beteken om -tit die Amerikaanse publiek sal 
vooruit te s'en. 1kok. 

Sli.'ELLE TOEXA.ME 
As gevolg van sy onthullings 

s die beperklng van ~oo.ooo 

\merikaanse troepe ·In Europa 
Die skrikbarendste verskyn- ""~pgcskuif na •oo.ooo; genl. 

sel is die algabralese progrcs- "'.:Isenhower het anders gedreig 
sie van hierdie Washingtonsc 1m te bcdank. 
bewapeningsprogram. In 19:10 Dit is sowel in Europa as 
was dit nog maar ,.net" 22,7 '\merika sc belang dat hierdie 
miljard dollar, in 1951 reeds '\Stronomiese bcwapeningsult-
61.2 miljard (waarin die ,.poll- ":awe, wat wei deur die Ameri
s'e-optrcde" In Korea al weer- 'taanflc bclastingbetalers aileen 
~p•eel word), tcrwyl vir 19152 nlc ·•oorslcn moet word, op die 
M'nder as 107 8 miljard gestem •oordeligste wysc aangewend 
's en die ramlng vir 1953 nlks vord, want die finansiele ge
m'nder nie dog selfs b~r ge- ·ondbeid van Amerika is die 
stel word, voorwaarde .vir 'n oorlog van die 

A-. me::Js aan d'e anderkant vrye wereld. 
hierd'e ongehoorde flnansiele 
toe<>egging vergelyk met die. 
militere resultant, dan is me-ns 
heeltemal dronkge<~laan. Die 
Amerikaan!l;e leer sal van Sl 
m:lj~n man in Junle 1952 ultgt'l 

Uitgedryf Deur 
Tirannie Van 
Partystelsel 

VERKWISTING 

Met dit in gedagte werp ons 
'n vlugtlge blik op die ware toe
~tand waaraan daar nog on
~lndig vee! gedoen sal moet 
word. J.tet grenslose verbasing 
ltet die ult Duitsland terugge
lteerde kongreslede byvoorbeeld 
vasgcstel dat 'n Amerikaanse 
~ersant wat in Berlyn gestasio
"\eer is, 'n vyfvertrek-huis met 
'n groot tuin bcwoon, 'n eie 
'1u!shouer en tuinier bet, sy 

1\Inr. A. H. J. Eaton, 'n L.V. vrou vanselfsprekend 'n diens
van die Verenlgde Party in mcisie en bul twee saam 'n kok 
Durban, bet sy setC'l bt'dank. Hy '\anhou. Selfs al moet die Duit
het 'n ty<l gelede verklaar dat sy sc bclastingbetaler vir hlerdie 
posisie in die party ongelukkig 'kostc sorg, dan nog bring dlt 
begin word bet omdat by met 'n leefwyse vir die leer mee 
die regering se wetgewin&" In wat - ongeag die lndruk wat 
verband me-t Indil!rs se grond- dit op die Duitsers mag he of 
besit en woonbuurteskcldlnS" die koste daarvan - vernie
saamgestem bet. tigend vir die krygsmoraal van 

Die koukusdwang, of ,tlrannlo die troepe moet woes, vera! 
van die partysweep'', soos dr. teenoor 'n teenstander wle se 
:\lalan dit noem, bet blerdie Ud gehardheld spreekwoordelik Is 
be!et om volgens sy oortulglnr Geen wonder dan ook dat die 
te stem. Daar wa1• ,·ir hom dus Duitse regering in sulke omstan
net twee wee oop: by moea bf dlgbede amptelik bekend ge
bedank of ,·oortgaan om teen sy maak het dat 'n Duitse leer 
gewete te stem. Dit geb("ur nit> van dieselfde sterkte as die 
so dilowls dat 'n parlc-mc-nt!!lid Amcrikaanse besettingsleer net 
die weg van mnr. Eaton volg nie. een-derdc soveel sal kos as wat 
Die stem van die partysweep die huidige Amerikaanse beset
spreek gewoonlik Juider as die tingstroepe kos. Hierdie argu
stem van die gewete. mont het nie nagelaat om 'n 

indruk op die Amerikaanse 
kongreslede en die Amerlkaanse 
belastingbetalcrs tc maalc nle 
Nog belangrikcr egter was die 
politiekc indruk op die Duitse 
volk toe Washington vcrklaar 
dat vir elke Duitse dlvisie wat 
opgerig word ccn Amerlkaansc 
divisie uit Duitsland terugge
trek sal word. Daar kon geen 
sterker aanmoediglng vir 'n 
geesdriftige toestemmlng van 
die Duitsers tot herbewapening 
gewees het as hierdie verkla
ring wat daarby vir Amerika 
self so voordelig is nie. 

HOELANK't 

Die beslissende vrnag is egter: 
Vir hoe lank kan &ells die ryke 
Amerika so 'n reu~>agtige be
wapenlng bekostig C"n waarheen 
moet dit lei? Dnar lmn geen 
twyfel oor be!ltann nle dat die
seltde gevolge wnt geRpruit het 
uit d:·e oorlogsuitgnwe van meer 
as 800 miljard dollar - naamlik 
die halvering van die wnnrde 
van die dollar - ook moet 
spruit uit die b<'wapenlngspro
~;Tam van 300 miljard dollar. 
En wanneer die rrens van 800 
miljard dollar in 19158 bereik 
word, 11al danr nO&' geen einde 
nan die spiraal wee~~ nie. 

Hoe sal die elnde hiervan lyk? 
AI hlerdie wa})C'ns rnak binne 
'n jaar verouderd! Selts die 
atoombomme vt>rloor na twee 
iaar hut wnardf', <~oos blyk uit 
'n geheime mededeling van die 
atoomkommissle. Die ge'lkiede
nis be\vys buitendlen dat aan 
die end van alle bewapenlngs
wedlope 'n oorlog staan. 

Aangcsien die Amerlkaners 
ldaarblyklik geen eersterangse 
~taatkundiges Is nic, dog cer
~terangse rekenmeesters, dwlng 
dit mens tot die gcvolgtrekklng 
dat Washington met oorlog re
ltenlng hou - - met 'n oorlog 
wat nie voor 1952 en nie na 
1915• sal uitbreek nle. So ge
•den is die 300 miljard dollar 
nie 'n waarborg teen oorlog nlc-, 
maar slegs 'n waarborg in die 
<~in dat die oorlog wat deur die 
'kommuni!tte afgedwlng sal word, 
deur Amerika J'ewen kan worcl 

ltalianers Vir 
Rhodesie 

Die vcreniglng van boubasc in 
~uid-Rhodesie oorweeg tans die 
wenslikhcid om Italianers In te 
voer as arbeidsluagte In die bou
bcdryf. Hulle sal die vraagstuk 
besmoontllk blnnekort met die 
ltabinet bcspreck. 

Met die oog op allerlei maat
reels wat teen Unie-burgers sc 
blnnckoma In die gcblcd gctrcf 
•s, wll dlt voorkom of Italianere 
daa.r mccr wclkom is as Afrika
ners. 

Nuwe metodes om flprinkane 
te bestry waarin daar ook van 
vliegtule gebruik gemaak sal 
word Is deur mnr. J. du Plessis 
hoof van die afdellng vir sprln
kaanbestrydlng, aangekondig. 

'n Sprlnkaanbedrciglng Is 
reeds bcs'g om te ontwikkcl in 
die omgcwing van Prieska, Vic
toria-Wcs, Richmond, Nanuw
poort, Bcthulie, Trompsburg en 
Pctruslturg. 

Duisen-de lndiers 
Kom S.A. Binne 
Die mening dat 'n bestendige stroom Indier-immigrante 

Suid·Afrika binnekom weens 'n skuiwergat in die wet, word 
gehuldig deur immigrasiebeamptes. Ook die minister van 
binnelandse sake, dr. T. E. Donges, het in Durban toegegee 
dat daar in die afgelope vyf jaar nagenoeg 14,000 IndUirs die 
land op onwettige wyse binnegekom het. Dit betel{en 'n 
jaarlikse gemiddeld van 2,800 Indier-immlgrante. 'n Pa.ar 
maande gelede het 'n Indiese minister ook beklemtoon dat 
die aantal Indiers wat na Suid-Afrika gaan die klompie wat 
vrywillig gerepatrieer word ver oortref . 

Na berig word, sal daar en al terugkccr. Op dl~ wyse 
moontlik wetgewing ingedien word 'n standhoudcndc stroom 
word om cen van die skuiwer- lndier-immigrante aan die gang 
gate waardeur Asiate binnesluip gchou. 
toe te stop. Die bedoeling is Daar bcstaan goele redo om te 
naamlik om te verbied dat Suid- glo dat a! hierdie kinders nle eie 
Afrikaanse Indiers met buite- klnders Is nie. Bale ryk Indiers 
landse lndievroue trou en bulle in India verkies glo om bul kin
dan met hul kinders die land in- dcrs aan Suld-Afrikaansc In
bring. Op die oomblik kan 'n diers tc gee met die oog op 'n 
Suid-Afrikaanse Indier met 'n beter toekoms. Hulle betaal 
buitclandse vrou trou en al haar groot bedrac vir die onderhoud 
kinders onder 16 jaar na Suid- van sulke kinders. 
Afrika !ant kom. Van hierdie Maar afgcsicn hiervan is· daar 
reg word misbruik gemaak deur- 'n onwettigc blnncsmokkcling 
dat sulke kinders dan weer da- van lndiers oor ons grense ult 
delilt die land uitgestuur word naburige state aan die gang. Dit 
waar hulle trou en met kinders gcsklcd op gcorganlseerde skaal. 

TEYERGEEFS BET BULLE GEW' AG , •• 

Pappie het 
• nr,e weer 

geko'ID • nr,e 

,. 

aereeld bet bulle smiddags laat vir 
Pappie ingewag en hom by die 

hek gaan haal-'n 6u gewoontetjie 
van bulle. 

Die noodlottige dag het bulle v.-eer 
~oos op ander dae gewag ... maar 
tcvergcefs. lemand bet naderhand 
met di;: trcurige tyding gekom
.;n ongeluk • •.. hospitaal-toe ... te 
laat !" 

Nou was dit net hulle-<iie 
weduwee en haar vaderlose kinders. 

Pappie se liefde en sorgsaamheid 
mu egter nou nog 'n troos vir bulle 
wccs: die Weduwees-Pensioenpolis 
wat hy 'n paar jaar tevore by Sanlam 
uitgeneem het, sou voortaan vir 
hulle sorg .•.. 

e Sou U ook nog kan sora, ai 
is u self nJe meer daar Die 1 Of 
Is bulle nog blootgestel aan die 
gnaar ftn bcboerte as u rou 
wegval? \'ra VANDAG boe
dat Sanlam vir u en bulle kan 
bcskerm. 

• 
Suid·Afrikaans• Naslonale 
Lewensassuransie-Mpy. Bpk. 

Hoofkantoor: 
Waalstraat 28, Kaapstad. 
Takke en Agentskappe Oral. 

Daar is altyd CANLL\~ 
aitk.oms by Sanlaml ~ 
...................................................................... . ················· 

Sanlam, Afdeling l7c, Posbus 660, Kaapstad. 
Laat my asb. dade/ik weet hoe u my kan help om vir 

'n toereikende Weduweespensioen ~·oorsorg te maak. 

NAAM: 
AD RES: 
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TWIS OOR VERDEELDHEID Regering Uit 
E 

Met 
AI WAT STELSEL SKEP Wette 

Die politieke partye is nog steeds besig om kliphard voor mekaar se 
deure te vee in 'n vrugtelose poging om die onderlinge stryd tussen die 
blankes op te ruim. Dat bulle dit net erger maak blyk uit die erkenning 
van die eerste minister 'n paar weke gelede dat die betrekkinge tussen 
Afrikaans· en Engelssprekendes ,onrusharend agteruitgegaan het" in die 
jongste verlede. Dr. Malan het hierdie toedrag van sake voor die deur 
van die ,opposisie" gele. Terwille van partypolitieke voordeel hits laas· 
genoemde en sy pers die Engelssprekendes teen die regering op, het hy 
gese. Nou het Sy Majesteit se opposisieleier op hierdie aanklag geant· 
woord - ook voor ~y partykongres. 

Hy beskuldig die regeringspar
ty dat hy groot Iandsvraagstuk
ke uitbuit vir partypolitieke 
voordeel. ,Eike ding is tot on
derwerp van politieke verdeeld
heid gemaak," kla mnr. Strauss. 
,.Die regering het die volk in 'n 
bittere onderlinge stryd gedom
pel." 

Voortgaande het mnr . Strauss 
verklaar dat daar twee oorheer-

Versfag Gedoen 
Van Grootraad 
Op 'n vergadering in Maitland 

is verlede Vrydagaand· verslag 
gedoen van die Grootraadsitting 
onder voorsitterskap van adv. J. 
de Vos (hoofgenl.). Die verga
dering is toegespreek deur mev. 
dr. J. S. du Toit (Gebiedsvrou), 
mnr. W. R. Laubscher (voorlig
tingsoffisier), mev. M. van Rooy
en (hfkomdte.), mnr. H. J. Steyn 
(hfkomdt.) en mnr. N. G. S. van 
der Walt, redakteur van Die 
O.B., wat alma! die sitting bygc
woon het. 

sende taalgroepe in die land is 
en dat hierdie indeling natuur
liker wys lei t~t twee afsonder
like partye. Vir hierdie inde
ling bestaan daar nie meer 
grond nie. Die Afrikaanse taal 
bet erkenning ontvang, ons is 
soewerein onafhanklik, die poli
tieke beskouing van die twee 
groepe is in wese dieselfde, al
bei is ehristelik, albei is diep 
geheg aan Suid-Afrika, albei se 
kulturele lewe is gewortel in die 
Wes-Europese beskawing. Daar 
is dus geen regverdiging daar
voor dat die Afrikaner hom 
politick van die Engelsspreken
de Suid-Afrikaner moet afskei 
nie, aldus mnr. Strauss wat dr. 
Malan dan verwyt dat hy die 
rassevuur aan die brand hou 
deur sy ,.kleinlike politick." 

VERWYTE 

Malan bet 'n ,.stam-kabinet" 
saamgestel sonder 'n enkele 
setel aan 'n Engelssprekende, 
sc mnr. Mushet. 

Op hierdie aanklag antwoord 
Die Burger deur daaraan te her
inner dat die eerstc minister 
in sy radioboodskap na die 
verkiesing dit betreur bet dat 
by geen Engelssprekende in die 
kabiet kon opneem nie. llier
die gemis voel die Nasionale 
Party nou nog, maar daar is 
nog nie onder d ie Engelsspre
kende Nasionaliste aanspraak
makers op kabinetsrang nie. 
.,Die Engclssprekende gemeen
s!{ap bet hom, in hierdie sin, 
self van deelname aan die lands
bewind uitgesluit," verklaar 
die blad en voeg daaraan toe : 

POGINGS VERYDEL 

Die Britse parlementere wiel het verlede Donderdag sy 
draai voltooi - na. ses jaar van politieke burgeroorlog. Die 
J{onserwatiewe Party van Winston Churchill, wat ses jaar 
lank Sy 1\lajesteit se Opposisie was, is nou weer Sy l\lajesteit 
se regering, en die werk wat Clement Attlee se Arbeiders· 
party ses jaar Ianl{ gedoen bet, sal in die vclgende paar jaar 
weer deur Churchill gesloop word. 

Daar is reeds aangekondig -----
dat een van die eerste dade van I 
die Cburcbill-bewind sal wees 
om die vorige regering se wet 
wat die staalbedryf genasiona
liseer bet, te herroep en om an
der wetgewing in bierdie ver
band te wysig. Die maatreel 
van die Attlee-regering wat d 'e 
verteenwoordiging van twaalf 
universiteite in die parlement 
afgeskaf bet, sal ook deur die 
nuwe bewind herroep word. 

Vir scs jaar lank bet die 
Arbeiders 'n sekere beleid, 
waarvoor bulle 'n .,mandant" 
'van die .,volk" in 1945 ontvang 
het uitgevoer teen groot onkos
te en ontwrigting. Hulle bet 
nouliks die fondamente daar
van gele, en nou keer bulle te
rug na d:·e ,, woestyn" om te 
sien hoe die ,volk" we.cr 'n 
,mandant" aan Churchill se 
party gee om die hele struk
tuur wat met soveel inspanning 
deur bulle aangele is, weer af 
te breek en te vervang deur sy 
eie planne - wa.t op hul beurt 
oor vier of ses jaar afgebreek 
sal word . 

'n Land moet onbeperkte 
bronne van rykdom besit om 
solvent te bly in sulke omstan
dighede, en Brittanje het dit 
nie. Dit is dan ook een van 

Geesdrif Vir 
0.8.-Koers 

Verlede Saterdag, 27 Oktober, 
het die kommando's van Clan
william 'n baie geslaagde funk
sic gehou op die plaas, See
lweivlei, van mnr. en mev. A. 
Mouton. 

Mnr. Barry Lubbe (generaaD 
het die verrigtinge gelei en 
m<W. Mouton (kommandantc) 
was verantwoordelik vir d :c 
verlwpings. 

Die lede van die kommando's 
hct gescllig onder mekaar ver
keer en gou-gou die tafcls leeg 
gekoop. Die opbrengs was 
£40. Daar is egter nog lyste 
uitstaande. 

Mnr. \V. R. Laubscher, voor
llgtingsoffisier van die O.B., bet 
die aanwcsiges toegespreek. Hy 
bet die koers wat die O.B. in 
die toekoms gaan inslaan toe
gelig aan die hand van die be
sluitc wat die Grootraad op sy 
jongste vergadering genccm 
bet. Die vergadering het met 
geesdrif kennis geneem daar
van. Die besluit van die Grootraad 

om alle anti-partypolitieke krag
te te mobiliseer is met instem
ming ontvang. 

Ook mnr. J. W. Mushet, voor
malige Kaaplandse Ieier van die 
V P., bet op die kongres tranc 
gestort oor die verdeeldbeid op 
partypolitieke gebied tussen 
Afrikaners en Engelsspreken
des. ,Hierdie regering is 'n 
r.egasie van eenheid en 'n ann
sporing tot verdeeldheid." Dr. 

Kortstondige Bewind 

.,D:t is die strewe van die 
Nasionale Party om hierdie toe
stand, wat wesenlik ongesond 
is, te bellindig. Vandaar onder 
meer d ie b erbaalde verklarings 
van die eerste min ister aan d ie 
Engelssprekendes in 'n eerlike 
poging om vertroue te kweek 
en rassepolit iek in Su id-Afrika 
uit te skakel. Vandaar ook d ie die redes waarom min. Haven
bcnoeming van Engelsspreken- ga vroeg aanstaande jaar weer 
de senatore waar d it moontlik na Londen moet gaan om te be
was l raadslaag oor metodes om Brit-

.. ~laar die Verenigde P arty tanje solvent te hou met State-
verset hom teen b ierdie pogings. bondshulp. . 

3 .,DlE O.B." word ge<lruk deur Pro 
Ecclesia Drukkery, Stellenbosch, vir 
d.le eltnallll's en uitgewers: VOORSLAG 
(Edms. ) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Poabua 1!111, Kerkpleln. Ka.ap· 
•tad. 

(vervolg van bladsy 1 kolom 4) 

verlcng dcur 'n vervroegde ver
kiesing in die beg'n van 1950 
te hou in plaas van in die twee
dc helfte van die jaar. 

l\IOET JARE 'IEL 

Afrika ook nog geen politieke 
party meer as twee verkiesings 
<:>f meer as tien jaar ann bewind 
gebly nie. 

\Vat Brittanje betref was die 
wisseling van partybewinde so 
vinnig dat in die veertig jaar 

Om d us die aantal verkie- voor 1910 daar gemiddeld elke 
sing'! t e tel gee nie 'n suiwere vier jaar 'n regeringsverande
beeld van d'e lewenslengte van ring plaasgevind bet. 
'n par tybewind n'e; veel eerder 
moet die aantal jare van sy be
wind getel word. 

Wat die posisie in ons eie 
land betref, was daar in 1910 
drie partye in die veld - die 
Suid-Afrikaanse Party, die 
Unioniste en die Arbeiders. 
Met die verkiesing daardie jaar 
bet eersgenoemde 66 setels ver
ower, die Unioniste 41 en die 
Arbeiders 10. Dit gee 'n aan
duiding van die krag van die 
Unioniste. 

Na 1912 bet die Nasionale 
Party by gekom en in die ver
kiesing van 1915 bet die S.A.P. 
54 setels gewen teenoor 40 van 
die Unioniste, 27 van die Na
sionaliste en 4 van die Arbei
ders. 

S.A.P. VERLOOR IN 1920 

In 1920 bet die S.A. Party 
reeds 'n nederlaag gely toe die 
Nasionale Party 44 en die S.A. 
P arty 41 setels v.erower bet met 
die Unioniste 25, en dit was 
slegs deur met die Unioniste 
saam te werk en kort daarna 
saam te smelt dat die S.A.P. 
sy lewe tot 1924 kon verleng 
bet. I n werklikheid bet die 
Su id-Afrikaanse Party dus net 
twee verkiesings gewen, naam
lik d 'e van 1910 en 1915. Die 
volgende een bet by verloor, 
maar met behulp van die voor
malige opposisie-party die be
wind gehandhaaf. Die verkie
slng van 1921 was 'n samesmel
tingsoorwinning, net soos die 
van 1938 Dus, selfs al word 
vanat 1910 gereken, bet in Suid-

SLEGS FONDAl\IENT IN 
EERSTE VYF JAAR 

In 'n hoofartikel het Die Bur
ger verlede week verklaar dat 
die teenswoordige regcring ,tot 
:1ou toe weinig meer as die fon
damente gele (bet) vir die struk
tuur wnt opgerig moet word." 
Die blad hct daaraan tocgevoeg: 
.,Noodwendig sal dit nog jare 
duur voordat d:e beleid geves
tig is." 

Die vraag wat elke burger 
homself behoort tc stel, is: In
dien 'n partybewind in Brit
tanje maar 'n gemiddeld van 4 
jaar duur en in ons eie land 
maar hoogstens nege jaar, hoe 
lmn daar enige duursame struk
tuur opgerig word wanneer daar 
.,jare" voor nodig is, 

Le die oplossing dan miskien 
in die bewindshandhawing van 
cen party, selfs met ondemokra
tiesc metodes, soos verlede 
week op die Verenigde Party
kongres aan die hand gedoen 
is? Nee, beslis nie. Die op
Iossing le in die invoering van 
'n reger:ngstelsel waar nie par
tye nie, dog die voll{ deur sy 
regstreekse verkose leiers re
~eer. Persone kan dan mekaar 
afwissel na gelang van ouder
dom of omstandighede, maar die 
volk bly altyd aan bcw:nd en 
die volksbeleid word konse
lnvent toegeJ>as, So was dit in 
die Boere-rPpubliek" waar nie 
partye n ie, dog volksleiers re
geer bet wat geen ander trou 
as die teenoor hul volk en hul 
gewete geken het nie. 

1\let bu;tensporige toesprake -~ 
soos die wat mnr. 1\-lusbet gister ---------------- -
gehou bet - word met mag en ' 
geweld geprobeer om die Engels
&prekendes op rassegronde van 
<li'e Nasionale Party weg te 
hou. Die vriendskapshand wat 
dr. 1\lalan uitsteek, word keer 
op keer ru weggeslaan, deur die 
politici en die pers wat voorgee 
dat bulle die kampvegters vir 
Engelse belange is. Daar 
word selfs so ver gegaan om 
Engelssprekendes wat bulle in 
die politick met die Nasionalc 
Party vereenselwig, maatskap
lik en ekonomies te beveg. 

,Langs hierdie weg word 
daarin geslaag om Engels
sprekende steun op rasse
gronde vir die Verenigde 
Party te behou wat hy op 
politieke gronde nie sou kon 
behou nie . 
Maar terselfdP.rtyd word deel-

name van Engelssprekende 
kant aan hierdie en aan toe
komstige Nasionale landsbe
stuur belemmer." 

DIE VRAAG 

Totsover die mondstukke van 
die twee groot partye Albei 
erken da.t die partypolitiek sy 
skeiding maak op die skeids
lyn van taal, en a lbei erken dat 
hierdie skeiding so volmaak is 
dat d ie b u idige kabinet ten 
spyte van 'n teenoorgestelde 
begeerte, net uit een taalgroep 
saamgestel is. 

Die vraag wat elke denkende 
Suid-Afrikaner behoort te stel, 
is: As die partystelsel dan eis 
dat die volk in m instens twee 
groepe verdeel moet wees so
dat Sy 1\lajesteit 'n reg.er ing en 
'n opposisie kan he, en h ierdie 
verdeling natuurliker wys op 
d ie skeidslyn van taal plaa<~. 

vind, is d 't dan oolt moontlik 
dat die partypolitiek die nodige 
eenheid van die twee groepe 
kan bewerkstellig? 

Die vraag beantwoord hom . 
self. 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt is 'n mengsel 
van ryk belee virgm1ese 
tabak; gewaarborg 100% 
suiwer. eerstegraadse blaar. 

~rarult-
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,Die \·igaret wat u a/too~ graag wou rook'' 
Kop/ereg RASA 
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