
Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. O.B.-KO£RS IS VOLK SE. 
E.NIGSTE. RE.DD.ING 

Mnr. J, A. Smith, waarnemende Ieier van 
die Ossewabrandwag het onderstaande verklaring 
uitgereik: 

Dit is my plig om langs hierdie weg 'n heroep 

J. A. Smith 
Oproep 

se 

Jrg. 11. Kaapstad, 20 Februarie 1952. Prys Sd. Nr. 12. 

op aile offisiere en bt·andwagte te doen om hulle nie deur gebeurtenisse, 
van watter aard ookal, van koers te laat slinger of mismoedig te word nie. 
Om enige moontlike misverstand te voorkom, of om dit uit die weg te ruim 
as dit ongelukkig mag bestaan, voel ek my geroepe, terwille van duidelik· 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~=. hcid,w~aklikmoontl& d~vMgclegdehclcid, 

VOORSITTER AANVAAR DR. 
V. RENSBURG SE BEDANKING 

koers en taak van die Ossewahrandwag te steJ 
soos van tyd tot tyd aangekondig en deur die 
jongste Grootraadsbesluite herhevestig of deur 
implikasie aangedui: 

Op 9 Februarie het dr. J, F. J, van Rensburg formeel sy hedanking 
as Kommandant-generaal van die Ossewabrandwag by die Voorsitter van die 
Grootraad, prof. D. J, van Rooy, ingedien. Op 13 Februarie het die Voor
sitter sy hedanking aanvasr en die amp vakant verklaar tot tyd en wyl 'n 
Laertrek daaroor kan heskik. Op dieselfde datum het die Voorsitter mnr. 
J, A. Smith, uit hoofde van sy amp as onderleier van die Ossewabrandwag, 
opgedra om waar te neem as Ieier totdat 'n Laet·trek byeengeroep kan word 
om 'n nuwe Ieier te kies. 

1. Dit was nog deurgaans en 
is nog steeds die strewe en oog
'nerk van die Ossewabrandwag 
om grot~r volkseenheid te be
werkstellig as wat binne 'n be
paalde politieke party of orga
nisasie moontlik is. Want elkeen 
het sy eie ~sondere of be
paalde werksaamhede, funksie 
of doelstelling. Daarom soek 
die Ossewabrandwag ~nheid 
met erkenning van die bepaalde 
of besondere terrcine waarop 
sulke onderskeie volksorganisa
sies hulle beweeg. 

Dr. Van Rensburg se brief van 
bedanking lul soos volg: 

NASIONALE PARTY 
,Na aanleiding van onlangse 

briewewisseling dien ek hiermee 
formeel my bedanking as Kom
mandant-generaal van die Osse
wabrandwag by u in, hangende 
die beslissing van 'n laertrek van 
offisiere. 

PROF. D. J. VAN ROOY 

,Ek doen die stap na rype 
oorleg en sonder dat ek onnodig 
deur tydelike en oorbrugbare 
verskille ontsteld is. Dit is dui
delik dat ek van sommige in· 
vloedryke broederoffisiere ver
skil oor die noodsaaklikheid van 
nadere samewerking van die 
Ossewabrandwag met mede· 
republikeine en nasionaliste in 
die nuutgestigte Nasionale Par
ty. Ek wil sonder verder be
spreking heelhartig aanvaar dat 
die kollegas wat van my verskil 
dit met die beweging opreg be· 
doel. Tegelykertyd kan ek, op 
my beurt, in aile opregtheid ver
seker dat ek die belange van die 
Ossewabrandwag eerder bevel
Jig sien in genoemde samewer
king as in die beklemtoning van 
ondergeskikte verskille. 

DIEPGAANDE VERSKILLE 

,Afgesien, egter, van die goeie 
trou aan weerskante bly dit 'n 
feit dat 'n diepgaande verskil 
oor optrede bestaan en dat aile 
pogings om hierdie geskil te be
sleg - tot in die Grootraad
gefaal bet. 

,Onder die omstandighede is 
dit duidelik dat ek die betrokke 
kamer:ide nie teen hul oortui
gings kan lei nie en, ewemin, 
kan van my verwag word om 
teen my oortulging te handel. 
AI oplossing is om hul 'n vrye 
hand te laat om deur 'n ander 
Ieier die gewensde ander Ieiding 
te laat kry. 

DANK 

,In 'n omsendbrief waarin ek 
my stap motiveer aan lede van 
die beweging bet ek my agting 
aan hul oorgedra. Sonder dat 
ek tussen kamerade wil onder-

skei, meen ek nieteJllin dat dit 
veroorloof mag wees om in die 
besonder aan die Voorsitter van 
ons Grootraad my waardering 
te betuig vir die lojale houding 
wat hy, in dikwels pynlike sowel 
as moeilike omstandighede, ge- I 

handhaaf het. 
,Die uittrede van my amp be

teken geensins uittrede as lid 
van die beweging nie en ek ver· 
trou dat die kameraadskapsband 
deur die stap boegenaamd nie 
geraak is nie.'' 

AANV AAR BEDANKING 

Prof Van Rooy· het soos volg 
geantwoord: • 

,Ek wens ontvangs tc erken 
van u brief van 9 Februarie 1.1. 
en neem met leedwese kennis 
van u bedanking as Komman
dant-generaal van die Ossewa
brandwag. U is bewus van die 
poginge wat ek aangewend het 
om bierdie stap te voorkom en 
voel seker saam met my dat ck 
nie anders kan as u bedanking 
tc aanvaar nie en die amp va
kant te verklaar tot tyd en wyl 
'n Laertrek of Grootraadsv'.!rga
dering daaroor kan beskik. 

,Die omsendbrief aan lede van 
die beweging waarvan u in u 
brief melding maak, het ek ont
vang. Dit is hier nie die plek 
om daarop in te gaan nie en ek 
bepaal my derhalwe by u brief. 

MIS VERST AND 

vorming', waarby ons gevaar 
loop, nie aileen om ons iden
tit~it te verloor nie, maar ook 
om ons republikeinse ideaal 
prys te gee. Samewerking kan 
egter ook beteken: same
snoering van aile ware repu
blikeine binne of buite watter 
party dan ook ter aktiewe be
vordering van ons ideaal. Daar 
is van ons wat die eerste in
terpretasie verkies; llaar is 
andere wat meen dat die twee
de die getroue weerg~ve van 
ons O.B.-strewe is. Le die ver-
skil nie miskien bier nie? 

DIENSTE 
,Hoe dit sy, ek dink ook in 

hierdie oomblik aan die uitne-
mende dienstc wat u in die ver
lede as Ieier van die Ossewa
brandwag aan ons beweging en 
ons volk, vera! ook aan ons 
broeders in die verdrukking, be
wys het. Vir hulle en vir ons 
alma! was u 'n bron van inspi'ra
sie en 'n voorbecld van opoffe· 
rende nasiediens. Dit kan en 
sal ck ,altans nie vergeet nie." 

Dr. van Zyl 
se Toespraak 

2. Om bogenoemde rede het 
die Ossewabrandwag dan ook 
die ~nwording van die twee 
nasionaalgesinde partye verwel
kom en dit van sy kant ampte
lik aangemoedig. 

3. Om dieselfde red-e het die 
Ossewabrandwag geen beswaar 
gehad dat lede wat verkies om 
by 'n nasionaalgesinde party 
aan te sluit dit doen nie, net~ 
soos hy geen beswaar het dat 
lede van sodanige party ook lede 
van die Ossewabrandwag word 
nie. Daardeur is nie bedoel dat 
die Ossewabrandwag 'n aan
hangsel van die party of sy 
dienswillige dienaar moet word 
nie. 

4. Die Ossewabrandwag glo 
aan die volkome selfstandige en 
onafhanklik~ bestaan van orga
nisasies met verskillende ter
reine en besondere take. 

5. AI sulke organisasies, son
der uitsondering, het egter te 
doen met sake en aangeleent
hede van volkspoliti'.!ke aard en 
strekking en die Ossewabrand
wag het nog steeds ten aile tye 
hom die reg voorbehou en daar
van gcbruik gemaak · om sy 

Die maandelikse gesellige by- standpunt en sienswyse ten'"op
eenkoms van O.B.-lede in die sigte van wat bv. op parlemen
Kaapse Skler'.!iland het verlede tere gebied plaasvind rakende 
Donderdagaand in Constantia die volkspolitieke rigting uit te 

,En sinsnede daarin kan mis- plaasgevind op die plaas Welge- spreek. Dus 'n eie en onafhank
kien misverstand veroorsaak. U lee van mnr. en mev. Lategan. like en selfstandig'.! standpunt 
se: ,Dit is duidelik dat ek van Alma! het dit baie geniet. in te neem en waar nodig goed 
sommige invloedryke broeder- O.B.-lede uit die Skiereiland te keur wat in beiang van die 
offisiere verskil oor die nood- het opgedaag om te kom !ulster volk is, of kritiek uit te spre-ek 
saaklikheid van nadere same- na die Kaapland3e Ieier, dr. F. oor wat nie in belang van die 
werking van die Ossewabrand- D. du T. van Zyl, wat by die volk is nie. 
~ag met mede-repu!21ikeine e'n geleentheid 'n tocspraak gehou 6. Net so bereid as wat die 
nasionaliste in die nuutgestigte h'.!t na aanleiding van dr. Van Ossewabrandwag as beweging is 
Nasionale Party.' Ek is my nie Rensburg se bedanking. (Sy toe- om aile moontlike steun by die 
bewus va~ eni.ge verskil oor die spraak verskyn op bladsy ses). l stembus of andersins aan die 
noodsaa~hkh~td van na.dere s~- Heerlike verversings is bedien. nuwe Nasionale Party tc gee 
mb ewl edrkmg mde. -

0
teBn m~nsteNme I En elk~n het 'n klein bed rag- waar en wanneer sy beleid of 

Y e e van te . . me. og . t t d' f d t k . t k t d' d' 
t d k d . 0 B gte ges or om •e on se e a s1e s roo me 1e van 1e s ee s soe 1e . . samewer- . . . 

king met aile mede-republikeine. ster~. £4 5s. IS mgesamel. (Etc Ossewabrandwag, net so voel .hy 
En waar by, o.a. deur middel l Bertg). hom geroepe om met klem emge 
van sy amptelike orgaan. soms 
kritiek laat boor, is dit te wyte 
aan die onloenbare feit dat Na
s ionalis en Republikein nie altyd 
sinoniem is nie - u noem bulle 
trouens self apart. 

,Nee, oor die noodsaaldikheid 
van samewerking bestaan daar 
by ons geen verskil nie. In
t'.!endeel. En oor ondergeskikte 
verskille is lede van die O.B. se
kerlik nie bereid om warm te 
word nie. 

SAMEWERKING 
,Dat daar egter - om weer 

u woorde aan te haal, - ,'n diep
gaande verskil oor optrede be
staan' (ek kursiveer), kan nie 
ontken word nie. 

,Samewerking kan beteken: 
algehele aansluiting by die Na
sionale Party sonder ,Jrl'oep· 

J. A . . SMITH SAL AS 
LEIER WAARNEEM 

Met betrekking tot die Ieierskap van die Ossewabrand· 
wag wat vakant geword bet as gevolg van die bedanking 
van dr. J. F. J. van Rensburg, kondig die Voorsitter van die 
Grootraad, prof. D. J. van Rooy, aan: · 

,Ek het mnr. J. A. Smith, die onderleier van die Ossewa
brandwag,, uit hoofde van hierdie amp waartoe die jongste 
Uniale Laertrek hom verkies het opgedra om waar te neem 
as Ieier van die Ossewabrandwag totdat 'n laertrek of laer
trekke gehou kan word wanneer 'n nuwe Ieier en ander 
ampsbekleders verkies sal word." 

Die voorsitter verklaar dat by hoop om sodanige Iaer· 
trek of laertrekke in die loop van die jaar byeen te roep op 
'n datum of datums wat geskik is vir die :meeste betrokke 
O.B.·lede. 

optrede of daad van die reg-e
ring te veroordeel en te bestry 
wat nie strook met die beleid 
van die Ossewabrandwag nie. 

MNR. J. A. SMITH 

7. Die Ossewabrandwag het by 
herbaling dit bevestig en sal 
voortgaan om sy positiewe taak 
ter opheffing en bevryding van 
die volk te stel soos aangedui 
ett verklaar in die jongst'.! 
Grootraadsbesluite, nl. ,Voort
durende propagering van die re
publikeinse staat geskoei op die 
model van die tradisionele par
tylose Republiek van Transvaal, 
aangepas by die bestaanslewe 
van die volk op politieke, maat
skaplike en ekonomiese gebied.'' 

OPDRAGTE 

En voorts. bet die Grootraad 
op sy jongste sitting baie dui
delik en met nadruk die volgen
de opdragte as toekomstaak aan 
die Ieiding en lede gegee:-

,Die Grootraad beskou dit 
dat die Ossewabrandwag die 
~sifieke taak bet om die 
praktiese stappe ter verwesen
liking van die ideaal van 'n 
republiek met 'n eie staatstel
S'.!l op die grondslag van 
volksregering in plek van die 
Britse partystelsel voortaan 
moet voorberei deur: (a) Pro
pagering van die suiwere r'.!· 
publikeinse ideaal; (b) bestu· 
dering van sy staatsbeskou
ings; (c) die skepping van 'n 
front so breed moontlik van 
persone en groepe wat bereid 
is om die partystelsel te ver
werp reeds vir die huiqige S.A. 
staat." 

Die Grootraad eindig sy be
sluit met di'.! woorde: ,Ten 
einde dit te bewerkstellig is 
dit noodsaaklik dat die O.B. 
hom geheel en al onttrek aan 
die partypolitiek en dat sy Iei
ding hom uitsluitend en aktief 
bepaal by die bereiking van 
voornoemde doelstellings.'' 

BEROEP 

Met die oog op die pligte ons 
hierbo opgele en met in agne
ming van die politieke toe.stand 
en die jongste gebeurtenisse in 
die buiteland sowel as in die 
binneland,- (selfs binne die Osse· 
wabrandwag), doen ek hlermee 
'n ernstige beroep op aile offi· 

<Vervolg op bladsy 6, kol. 5) 
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DIE O.B., WOENSDAG, 20 FEBRUARIE 1952 

DR. VAN RENSBURG 
Die bedanking van dr. J. F. J. van Rensburg as Komman· 

d~nt-generaal van die Ossewabrandwag wat in hierdie 
mtgawe aangckondig word deur die voorsitter van die 
Grootraad, prof. D. J. van Rooy, hct nie onverwags plaas
gevind nie. Dr. Van Rensburg bet lanka! te kenne gegee 
dat ~Y graas: die leierskap van die Ossewabrandwag wil 
n~erle. Sy stlls~ye gedurende die afgelope paar jaar oor 
die sake van die Ossewabrandwag (wat onderskei moet 
word :'an di~ sake van die voormalige Afrikanerparty en 
van die Nas10nale Party) moet dan ook verklaar word in 
die lig van sy begeerle om uit te tree. 

WAT ONTHOU 1\IOET WORD 

Dit pas niemand nie, boweal geen O.B.-lid nie, om dr. 
Van Rensburg kwalik te neem omdat hy bedank bet nie. 
Dr. V:an Rensburg het sedert 1941 nie net aan die spits 
van d1e Ossewabrandwag gestaan nie, maar ook, tot onlangs 
~og, aan die spits van die Ossewabrandwag se stryd. Dit 
1s wat met dankbaarheid deur elke republikeinsgesinde 
Afrikaner onthou moet word en waarvoor elke O.B.-lid hulde 
aan d.r. Van Rensburg moet bring. Dr. Van Rensburg 
het- diC Ossewabrandwag, en daarmec die aktivistiese 
r~publikeinse stryd van die lewende Afrikanergcslag, deur 
die storm en drang van die oorlogsjare gelei. Dit is sy 
prestasie wat nie verkleineer of misken mag word nie, 
maar wat steeds na die hoc waarde wat dit verdien geskat 
moet word. 

SY STANDPUNT 

Dit blyk uit die motivering van sy standpunt, wat sy 
bedanking vergesel, dat dr. Van Rensburg hom genood
saak gevoel bet om die stap te doen as gevolg van kritiek 
van O.B.-kant teen die beleid van die Nasionale Party. 
En meer bepaald omdat hy nie hierdie kritiek kan stom 
maak nie. Dr. Van Rensburg se standpunt lui dat die 
,kardinale strydpunt" tussen die O.B. en die voormalige 
H.N.P. die betrokke party se diskriminasie-beleid teenoor 
O.B.-lede was (waardeur O.B.-lede verbied was om met 
behoud van hul O.B.-skap by die party aan te sluit) ; dat 
met die amalgamasie tussen die H.N.P. en die A.P. en 
die totstandkoming van die Nasionale Party hierdie diskri
minasie-beleid oorboord gegooi is; en dat die O.B. derhalwe 
nou die Nasionale Party moet ondersteun en hom nie moet 
kritiseer nie. 

Ongelukkig is dr. Van Rensburg se standtmnt nie 
korrek nie. 

DISKRDIINASIE 

Eerstens. Die diskriminasie-bcleid van die Nasionale 
politieke party teenoor O.B.-lede is nie of was nie die 
,kardinale strydpunt" tussen die twee organisasies nie. 
Dit was en is slegs die gevolg van die verskillende beginsel
standpunte wat die twee organisasies huldig. Dr. Malan 
self het dit baie duidelik gestel in sy briewe aan mnr. N. C. 
Havenga, wat in Desember 1948 gepubliseer is, en wat 
gegaan het oor die weiering van die H.N.P. om O.B.-lede 
van die Afrikanerparty as kandidate vir die Provinsiale 
Raad te aanvaar of te ondersteun. Hy het onder andere 
soos volg aan mnr. Havenga geskryf: 

,Ons algemene beswaar teen die kandidaatstelling van 
O.B.-lede, waarvan u ook spesifiek in u brief melding maak, 
is soos u welbekend is, geen nuwe nie. By die Volksraads
verkiesing in Mei I. I. he~ dit gegeld eri ten spyte van die 
feit dat sedertdien daar groter getalle O.B.-lede by u 
party aangesluit bet, bet op die noodsaaklike punt die 
posisie werklik nie verander nie. 

~IOET O.B.-SKAP VERSWYG 

, Die O.B.-leiers nou in u party sowel as hul amptelike 
blad verkondig altyd net soos tcvore bulle eie ideologic en 
doelstellinge wat soos u tereg erken in stryd is met die 
beginsels van u Party, net soos <lit is met ons s'n. 

,Die enigste moontlike oplossing skyn dan ook te wees 
dat die O.B.-leiding ondubbelsinnig en gesaghebbend sal 
verklaar dat hul organisasie hul propaganda vir bul ,anti
demokratiese' ideologie sal staak en dat hul as sodanig dan 
ook sal terugtrek van die politieke terrein waarop die 
Afrikanerparty en die H.N.P. hul beweeg." 

Dit is derhalwc baie duidelik dat die voormaligc 
H.N.P, se diskriminasie-beleid teenoor O.B.-lcde die gevolg 
is van die O.B.-leicrs en hul amptelike blad se verkondiging 
van hul eie ideologic en doelstellingc. 

DISKRIMINASIE GEHANDHAAF 

Tweedens. Die nuwe Nasionale Party bet nie die diskri
minasie-beleid van die ou H.N.P. oorboord gegooi nie. Trou
ens, dit word uitdruklik gehandhaaf in die konstitusie 
van die nuwe party wat eis dat elke lid soos volg moct 
ondcrneem: ,Ek verklaar verder dat ek nie lid is va 1: 
enige ander politieke party of organisasie met 'n politieke 
strekking nie." 

,Die betekenis van bierdle klousule bet mnr. Ha.,·enAa 
op sy party se amalgamasic-kongrc.., verduidelik op 'n 
wyse wat beeltemal in ooreen.,temming is met <lie aan,.:.e-

(Vervolg in volgende kolom) 

V(lller t'flll lntekenare
t•eldtog 

My Ieser ,Taurus" van om in die skolc ,die crns van 
Graaff-Reinet wat die vader Is die gebeurtenls op die hart van 
van die veldtog om intekenare die kinders tc druk." 
vir ons blad te werf, skryf soos 
volg: 

Dit doen my hart goed om te 
sien dat die lescrs van Die O.B.
blad so mooi reagcer op my sug
gcstie om intekenare tc kry. Ek 
hoop net dat bale van die mensc 
wat die koerant vir 'n maand 
gekry het (of wat vir drie of 
scs maande ingeteken bet) dit 
net so vccl op prys stcl soos ons 
wat dit gereeld lees en dat die 
gevolg is dat daar etlike hon
derde permancntc lescrs ingctc
ken bet. 

Die rcde waarom ek in die 
trant skrywe is omdat my moed 
nou so stadigaan in my skoene 
in sak. 

Dit is waarlik jammer dat Ko
ning George die Sesde so skielik 
oorledc is - nog voordat ons 'n 
werklikc volk~rcgering aan be
wind bet. Hockom daar nog 'n 
Sap in die Unie is of ek moct 
Icwer ~c 'n lid van die Vcrenlg
dc Party - gaan my eenvoudige 
verstandjie te bowe. 

Ek het al ses konings oorleef, 
maar dit is waarlik die cerste 
keer dat die prinsipalc gelas is 

(Vervolg van vorige kolom) 
baalde brief van dr. Malan 
aan bQm. Hy bet bv. gese: 
,A., O.B.-lede onderneem om 
geen politick in die organisa
sie te \'oer nie, i., bulle wel
kom in die nuwe party." 
Verder bet mnr. lfavenga ver
duidelik dat O.B.-lede propa
ganda kan maak 'ir enigiets 
in die nuwe party ,solank dit 
nie hots met die beleid van 
die )>arty nie, want dan sal 
hulle op die gewone manier 
te doen kry met die party
dh!>.ipline." 

SUKSES VAN 

PROEFNE~DNG 

Die saak is tog so duidelik 
dat dit nie vatbaar is vir enige 
misverstand nie: O.B.-lede 
mag wei by die nuwe party 
aansluit, maar dan mag bulle 
nie propaganda maak vir hul 
"ic ideologic en doelstellings 
nie, want dit bots met die 
party s'n. !\let ander woorde, 
die party is bereid om af te 
.,ien 'an di~kriminasie op 
voorwaarde dat die O.B.-lid 
die oorsaak van die di~krimi
nasie venvyder deur af te 
'lien van sy O.B.-standpunt. 
Dr. Van Rensburg se bedan
l<ing a., O.B.-leier, a., ge,olg 
van Die O.B. se kritiek op die 
beleid \an die Nasionale Party 
dien ongetwyfeld a., 'n bewys 
van die tmkses van dr. ~falan 
en mnr. Havenga se proef
neming om O.B.-lede t()t lede 
en hoofbestuurslede van die 
Nasionale Party toe tc laat. 

O.B. SE IDEALE 

Die Ossewabrandwag gaan 
egter voort - net soos altyd 
- om te streef na die ver
wesenliking van sy ideale. Hy 
doen dit as selfstandige orga
nisasie. Sy koers en taak is 
verlede jaai' baie duidelik 
herbepaal deur die Grootraad: 
Losmaking van die partypoli
tiek; mobilisering van die 
volk teen die partystelsel; en 
vcrkryging van die partylose 
republiek. 

In hicrdie rigting bcweeg 
die Ossewabrandwag ... in 
die geloof dat dit lei na die 
bestemming van ons volk. 

Die Koning is Dood; 
L(lnk Lewe die 
Republiek! 

Met die ore byna teen die 
draadloos gedruk het ek gesit 
en !ulster in die vurige hoop om 
te boor wat ek so graag wou 
boor. Nie net ek nie, maar elke 
Afrikaanssprckende en Engels
sprckcndc republikeln, het gcsit 
en wag op daardle taktiese aan
kondiging, waaroor ons oneindig 
vcrheug sou gewces hct. Ons 
wou boor: Die Koning is dood; 
lank Iewe die Republick van 
Suid-Afrika! 

Maar dit het ons nooit geboor 
nie. Instede daarvan hct ons 
tot vervelens toe 'n aanbouden
de relaas oor die Koning moes 
aanhoor. En om in dcr waar
heid alles te kroon moes ek ein
delik hoor dat dr. Malan vir 
Kroonprinses Elizabeth uitge
roep bet as Koningin van en oor 
die Unic van Suid-Afrika (wat 
'n lojalc lid van die Brltse Sta
tcbond is>. 

Hierdie klap, nadat mnr. N. C. 
Havcnga, die minister van fi
nansies, reeds kort tevore my 
asem uitgeslaan bet, is vir my 
te veel. Dat die minister my 
verder gaan belas en dat ek en 
my mede-Afrikancr nog groter 
opofferingc sal moet maak om 
Engeland en die Empire te red 

en dit nadat die liefdcsdicns 
ons alrecds sewentig miljoen 
pond gekos het en elke jaar 
weer soveel kos - was vir my 
heeltemal te veel - ek word nog 
gel awe! 

Uens(• se Oi> mo<•t 
Oopgaau 

Die minister mag die slag he 
om oorskotte te beraam - maar 
dit was darem ook dieselfde mi
nister Havcnga wat, omdat hy 
vcrkl'Crd en te Iaat gchandcl bet, 
ons Nasionalc Party verongeluk 
bet met die goudstandaard. Nou 
verongeluk hy ons weer vir nog 
'n dekade. 

Dit is nou ons kans om "kono
mies onafbanklik te word op 
die wyse waarop wylc genl 
Hertzog dit In die vooruitsig ge
stel hct. Maar die regering en 
die minister van finansies en die 
hooggeleerde ckonome kyk nog 
altyd deur die brille van die ver
lede- Ons bly nog maar die 
bobbejaan aan die paal, met die 
ketting om die nek, soos Die 
Burger van ouds se spotprent
tekenaar, Boonzaaicr, wyle genl. 
Smuts se vryheid van 1919 voor
gestcl bet. 

As d:e Osscwabrandwag darem 
nie nou inspring nie en die 
mense se or oopmaak deur tc 
veroordecl wat vcrkcerd is nie; 
as die Ossewabrandwag nie die 
volk gaan red nie dan se ck dat 
dit Ikabod met ons vryheid is. 

Daarom bcdank ek die Iesers 
van Die O.B.-,blad omdat bulle 
so ywerig aan die werk gespring 
het om nuwe Iesers te werf. En 
ck doen opnuut op elkeen 'n be
roep om le help om die blad t<' 
vcrsprei. Ons moet clkeen help 
toesien dat die Ossewabrandwag 
se waarskuwings en sy boodskap 
clkc Afrikaner bereik. 

Mag die God van ons vaders 
gee dat die nageslagte van die 
manne en vrouc wat teen die 
Koning en die Empire gcveg bet 
vir Afrikanervryhe!d tog nic 
Koning-huldigers en Empire
rcpublikeinc word nie. 

Die Windst('(lel sit in 
di<• Nes 

Die brief wat hicronder volg 
hct e>k ontvang van ,.\Vaarne· 
mer" van Robertson. Dis 'n 
mooi voorbceld van bocre-loglka 

- vanaf die wlndswael In die 
nes tot by die ,Freedom of Lon
don." Lees maar self. My Ie
ser skryf· 

Om stemme te koop by ver
klesings is 'n krlminele wetsoor
treding - veral as dit met cie 
geld gedoen word. Maar, om 
stemme te koop - op staats
koste - gcdurende die vyf-jaar
pcriodes tussen verkiesings Is 
glo wat genoem word suksesvollc 
politiekery (of uitoorleery of 
stcmmevangery). Waarom die 
verskil? En word hicrdie ver
skil nie gruwelik uitgebuit nie? 

Slegs vier jaar nadat dr. D. F. 
Malan cerste minister geword 
bet, word hy alreeds In Londcn 
lngewag om sy eerste Britse 
louere te ontvung - waarvan 
wyle genl. Smuts so bale gekry 
het. Die onderskeldlng sal glo 
wees ,.The Freedom of London." 

Die H.N.P. kon, in die dae toe 
by nog opposlsicparty was en 
nasionaal was, teen genl. Smuts, 
die destydse Icier van diE! Ver
enigdc Party hieroor opdlng. 
Maar In hemelsnaam, hoe wil 
die huidige V.P.-lcicr, mnr. 
Strauss, vandag teen dr. Malan 
hieroor opding? Dit is 'n on
derskeiding vir Britse Iojallste. 
En vanwaar die skielike Britse 
lojalitelt van die Icier van die 
Nasionale Party? 

Dit is 'n geval waar die wind
swael In die nes sit van die mak 
swaeltjle. 

Britse Stemme vir 
Dr. Malan 

Nog meer. Het die Eerste 1\.fi
nister dan nle, terwille van die 
Britse eerbetoon, die Koning, in 
Iewc, genool om 'n gesondheids
vakansie In ons land te kom 
deurbring nle, op 'n datum (let 
wei> wat met die Van Ricbceek
feesvicrings sou saamval nle? 

Wat 'n guide gcleentheld sou 
dit nie wecs om stemme te vang 
nie. Die Engelse stemme wat 
die Koning se kuler vir dr. Ma
lan sou besorg was juis oorsaak 
van o.a. die Britsc Arbeiders
party se bcswaar teen die gc
noemde kuier. 

Wat van mnr. Strauss, die 
V.P. se Icier? Hy is uitoorle en 
gebind met die rooi strikkie van 
dr. Malan se Britse lojaliteit. 

Maar wic moet die koste be· 
taal wat dr. Malan aangaan om 
Engelse stemme te vang? 

ln Engeland Tu:ee 
Minute; In Suid
Afrika 'n Hele Dag 

Kyk wat na di~ Koning se 
dood gebcur bet. Verlede Vry
dag is die Koning begrawe. In 
Londcn en oor die helc Engeland 
was daar slegs 'n stilte van twee 
minute op die begrafnisdag so
dat elke Engelsman vir 'n paar 
oomblikke sy hoof in stille mee
gE:,voel kon buig. Maar die werk
saamhcdc van die dag is voort
gesit. Dit het in Engeland ge
beur. 

Maar In Suid-Afrika? Hier is 
die hele dag tot openbarc vakan
siedag vcrklaar wat 'n verllcs 
van hondcrdc duisende ponde be
tcken waarmee honderde huise 
waarna die mense smag, gebou 
kon gewecs het. Wie moct die 
verlics dra? Hierdie oorywerigc 
betoon van lojaliteit is vansclf
sprckend bedoel om Engelse 
stemmc te vang - tot skade van 
die bclastingbetaler en groot on
gemak van min. Strauss, die 
V.P.-lcier, wat magteloos moet 
toesien hoe sy stemveetjies wcg
gelok word. 

Ek wil graag weet In hoevcrre 
die dr. Malan van vandag op
weeg met die dr ... Malan van 
1942 wat by die parlement 'n 
mosie ingedien bet om tc vra 
dat Suid-Afrika uitgeroep moet 
word tot 'n republiek bultekant 
die Britse Empirc. Ook wil ek 
weet wat geword bet van die dr. 

<Vervolg op bladsy 4, kol. 1) 

.. 
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BRITTANJE SE RESEP VIR 
NUWE IMPERIALISME 
A~ daar iemand is wat glo dat die Cluistelike demokmtiese gee!'~ van 

die Britse imperialisme dood is- dan h; hy Yerkeerd. Daardie Christelike 
demokratiese gees waarmee Ierland verower en onteien ie; waurmee Sjina 
en Egi}>te neergedwing en Indie verower is; waarmee Suid-Afrika onder
druk is en wal as sinnebeeld konsentrasiekumpe, ru\ues en ellende agterge· 
laat het - die is nie dood nie. Hy lewe en hy werk op ' n slu manier. 
Hy ]ewe onder die masker: V erdedig~ng l'an die regte van die mens. Sy 
leuse ie: Vir elkc negerstam 'n eie regering u•at opgebou is op 'n Christelike 
demokraticse grondslag; die res doen ,mls." 

Na die Twccde W~rcldoorlog 
wanneer nie aileen Duitsland nie 
maar ook die Britte tot die ver
slaandes bchoort en die grootst-: 
deel van bulle verowerlngs, o.a. 
Indie moct afgcc en hullc onder 
die indruk vcrkeer dat hullc mis
kien alle kolonies sal vcrloor het 
die Christelike demokraticse 
gees bulle die idee gegcc: 

Selfregering aan die ecnkant, 
ultbuiting aan die a nder kant. 

800,000 mensc. Die provinsic Cy- • is <lit wei te 'erst.'\rul llat die 
rcnaika hct dcur die Twcede I milit¥re stewtpunte teen Egipte 
\Vercldoorlog algemeen bckcnd gcmlk is. 
geword omdat maarskalk Rom-
mel met sy Afrika-korps in die l\IIDDEL)IAN 

r~H .. ~~~~-%· ·~~ [:E~~::!~:::] 
Engcland wil vir geen prys sy 

invlocd in die Middellandsc See 
afstaan nie. As Engeland gc
dwing word om Egipte te ont
ruim dan sal Libie Engeland sy 

gcbied die grootste aantal van I bastion in die Middcllandse Sec 

Gerugte van 
Koalisie 

,.Mense wat naby mnr. Ha
vcnga staan sc dat by met 'n 
nuwc uitkyk op sake van die 
Londcnsc konferensie terugge
ke~r hct," skryf Die Landstem 
van Kaapstad. 

,.Gcrugte wil dat mnr. Havcn
ga die aankondiging van die 
strawwc maatrce!s mag paar 
met 'n beroep op die volk .om 
saam te staan." 

Die blad vcrklaar dat daar 
groot ding~ binnc en buitc die 
parlcment aan die broei is en 
as alles waar moct wees wat hy 
te hore gekom hct sal sy lescrs 
hull~> ore nie kan glo nie. 

VONKE SAL SPAT 

.,Sommige lede (van die par· 
lemcnt> praat sclfs van die 
moontlikhcid van 'n koalisi'3 rc
gering of nuwc stcrk sentralc 
rcgering om die land deur sy 
groot moeilikhede tc sien." Di~ 
blad waarsku dat cenheid nic 

WO~DERLIKE IDEE sy vcldslagtc gclcwer hct. Die wccs. . 
provinsie bet as bcvolking 2 tot Sir Kirkbride wcct dat Engc-lst<Jrk .teen emge vorm van toc-
300,000 Tenussl wat 'n vryhcids- land, wat amper bankrot is, nie nadermg en ook van strawwc 
liewende nomadcstrun is. Fcssan geld kan mors nic en so het hy maatre{i)s." 

sommcr maklik sal kom nic. 
,.Ministers soos mnre. Eric 
Louw en Hans Strydom is bale 

Dlt is 'n wonderlikc idee. Aan 
die ccn kant gccn vcrantwoor
ding aan die andcr kant onvcr
blddclike "!ksploitasic. 

wat alrecds 'n dec! van die Sa- op die gcdagte gekom om die I Volgcns die blad sal die vonke 
hara is word d<'ur 40 tot 50,000 middclman te wces tussen LibW spat en die volk sy skokke kry 
mcnsc bewoon wic sc lewe onder en Amcrika. Vir die Amerika- wanncer mnr. Havcnga in Maart 
die palmbomc van 'n paar Oasis- ners sal dit bale maklik wees om 1 sy begroting aankondig. 
se afspecl. Rusland vanuit Libie te bombar- ' 

Kruistog 

BLADSY DRIE 

Eerste Stap 
na Diensplig 
1\lnr. I<'. C. Era'!mus, minl!!ter 

van verdediging, bet besluit om 
die loting-bepaling van die Ver
dediging'lwet ' 'anjaar van toe
passing te maak op seuns wat 
in J 934 gebore Is. Die wet be
paul dat indien daar mlnder 
vryw.Uigers is as wat die minis
ter nodig ag die getal deur mid
del van 'n loting aangevul kan 
word. Dnar was in die gesklede· 
nis van die land nog geen loting 
nie. 

BELONING 

Op 24 Januari'! is In die pcrs 
aangekondig dat 'n beloning van 
£100 deur die regerlng uitgeloof 
Is aan clkc seun wat vanjaar by 
cen van die dric glmnasiums 
van die V~>rdedigingsmag aan
sluit. ' Die rede vir die buitenge
wone stap Is 'n tekort aan vry
willigers. 

Die beloning ·bet oenskynlik 
nic geh.,lp nie. Vandaar dat 
mnr. Erasmus nou die eerste 
stap scdert die Unie gestlg is, 
In die rigtlng van vcrpllgte mi
literc di<:!ns gcdoen bet. 

l\loet mnr. Erasmus nie llewer 
-.y hand in eie boesem steek in· 
-.tcde van dwang uit te oefen 
om soldate te kry nie? Die 
Engelse wil nie onder sy Ieiding 
'ir die B ritse Empire veg nie, 

So het bulle die Negerstaat 
Goudkus gestig. Hulle bctaal die 
lnboorlinge vir hulle produktc 'n 
prys wat 50 tot 100 persent on
der die wercldprys is. Dit bots 
glo nlc teen die ,,menslikc reg" 
nie, want dit is Christelikc dc
mokrasic. 

'n Paar wekc gclcde het hulle 
'n twecdc ,staat" op Christcllk
demokratiese grondslag gestig, 
nl. die ,Koninkryk Libie." Die 
Tenussi-kaptein Idriss wat 
bulle tot koning verhoog het, 
het bulle meer gegcc as dr. 
Nkruma wat 'n motorkar gekry 
het. Idriss het die mooi ronde 
som van 1 miljocn pond ingc
palm. Daarvoor mag dan ook 
die Engclse militerc polisie deur 
die stratc van Tripolis patrollcer 
en die twiskoppe wat nic tevrcde 
met Idrlss is nic in die tronk 
stop. 

Politics het Engcland, wat te- deer. So het Amerlka deur sir 
same met Frankryk in Iibic gc- Alex van die Liberiesc regering 
volmagtigde is. sy invloed dcur die reg gekry om lughawens te 
Said Idriss, wat tot koning ver- gebuik en nuwes te bou. 
hoog Is, laat geld. Idriss is 'n 
vyand van Egipte, hy het met ·~y 

Tenussi-Arabiere in die Britse 
Agtstc Leer teen Rommel gc
veg. Daarvoor is hy deur die 
invloed van sy Britsc vriende 
van die V.V.O., as koning crkcn 

Libiesc koerante vertel ons dat 
Idriss I van die Amerikaners 'n 
geskenk van 1 miljoen dollars 
gekry hct. - Maar die Tripoli_ta
niers hou nic van die soort be
sigheid n!c en bulle hou ook nie 
van die Jode nie. Die regerings
troue kO"rant .,AI . Libi" skryf 
baie teen die Jode en maak be
swaar dat bulle die land en volk 
uitsuig. 

Uit Rome word berig dat die en die Afrikaners wil glad nie 
Pous 'n kruistog gaan loods om vir die Empire veg nie. Sal mnr. 
'n magtigc Cbristelikc ontwa- Erasmus nie beter vaar met vry
king tc bcwerkstellig. Hy wil willigers as by 'n republikeinse 
die Christclike gew'3te van die leer op die been probeer bring 
mcnsdom probeer wakkcr skud. nle? 

LIB I£ 

J a, dit is maar so, die Christc
like demokrate kan net konings 
en volksleiers gebruik wat docn 
wat van bulle gevra word en as 
bulle nic luister nie gnan hull< 
tronk toe. \Vat met Seretse 
Khama gebeur het kan ook met 
El Said Idriss gebcur. 

Die jong koninkryk, die staat 
Libie, is vyf keer so groot as 
Italie maar het 'n bevolking van 
net 1,100,000 mense. Toe die Ita
lianers in 1911 vir hullc 'n stuk
kic van die ondergaandc korrup
te Turkse Ryk uitgesny het, het 
die Italiaanse leer nie aileen met 
wapens na Tripolis gegaan nic; 
bulle het ook graaf, ploeg en 
saaigoed saam gcneem om die 
land te bcwcrk. En bulle hct uit 
die woestyn 'n vrugbare land 
gemaak. 

Di~> Italianers hct nic aileen 3 
miljoen dade!- en olyfbome ge
plant nie, bulle het ook strate en 
dorpe gebou Van die 100,000 
Italiaanse koloniste het die 
V.V.O. 60,000 terug g"'stuur 
Italiii toe. Vandag is nie aileen 
enkclc boereplasc vervalle nie, 
maar wei is hclc dorpe ruines. 
Fonteine en bronnc is versand, 
die veld is met wilde plante en 
bosse toegcgroei en die woestyn 
dring myle en mylc voorwaarts. 
Die S miljoen lladel- en oJyfbome 
en die oorgeblywe 40,000 Ituli
aanse koloniste is vandag d ie 
enigste en wa.ardeYol-.te bate wat 
Libie bet. 

Van die inboorlinge is 100 
perscnt lui, 92 pcrs<'nt is onalfa
bete, 10 perscnt is blind en 20 
persent halfblind. 

PROVINSIES 

Libli\ is ingede<'l in drie pro
vinsies, nl. 'fripolitaniil, Cyrenai
ka en Fcssan. Tripolltanie het 
die grootstc bevolkln~, nl. 7QO-

~eword. 

BEY SADA~I 

~laar Idri<;s sal gou en baie 
moeilikhcid hP. Sy politick«> 
teenstamler is Bashir Bt>l Sadani 
wat vir 12 jaar die r.tadgewu 
van koning Ibn Saud van Saidi
Arabie wa'l. .Bey Sadani word 
·leur die Tripolitanier., wat dit> 
~:rootste dt>el van Libie ~.e be
volking uitm:ulk as 'n held be
.,kou. En W!lt nog bc-langriker 
i'l, by i'l 'n 'riend van Egipte en 
'n dodelike vyand van Engeland. 
1\faar buite Sadani is llaar nog 'n 
''onserwatiewe . party wat teen 
ldriss gekant is. 

Die teenstellings sal ccrs dan 
·n die openbaar tree as die ver
ldesing en die samestelling van 
die parlement voltooi is. Die 
oarlement sal 55 !cdc he waar
van Tripolitanie 35 sctels, Cyre
naika 15 setels en Fessan 5 setcls 
~ocgestaan is. Die senaat be
~taan uit 24 !cdc waarvan 12 
icur die Koning benoem word 
-:-n 12 deur die parlementslcde 
van die provinsics gekies word. 

In die senaat sal Idrlss altyd 
·n mcerdcrheid he omdat die 12 
lcdc wat hy bcnocm alma! fRmi
liclede van hom sal wees. Maar 
in die parlement sal sy mocilik
hede met die ccrstc dag b<'gin. 

l\IILIT£RE STEUXPU~TE 

Brittanjc is wei bewus in wat
ter moeilike posisic sy vriend 
Idriss I vcrkccr cn so hct hy dan 
ook ecn van sy mecs uitgc
slaapte diplomate sir Alex Kirk_ 
bride na Tripolis gestuur. 

Om die saak vir Engcland van 
die bcgin af reg <'n goed te doen 

Bey Sadani het die nasionale 
gcvoelens van die Tripolitaniers 
wakker gcmaak. Vir die rede 
hou Engelanll tot beskerming 
''an die Christelik-demokratiese 
id<'t' en s~ 'rit"nd l dri!t!, I 'n oor
log.,te rke di\i.,ie in Libie in 
.,taml • 

VERBETERING 
Ons medewerker Ski skryf dat 

hy in die artikel: Het die Duit
sers Scs Miljocn Jodc Vcrmoor, 
'n fout gemaak hct met bctrck
king tot die gctallc van die Jode 
in Holland. 

In 1938 het danr in Holland nie 
10,000 nie maar 100';000 Jode ge
woon. 

Met die uitbrcek van die oor
log bet daar nie 4,0iQ Jode na 
Engeland gcvlug nie, maaf wei 
40,000. 

Dit beteken dat die gctal 
moontlikc Joodsc slagoffers in 
Holland 10,000 is, wat die. totaal 
moontlil<c Joodse slagoffcrs in 
Europa opskuif van 1,878,000 na 
1,880,000. 

Boerejeug, 
_Gee ' Aandag 

het sir Alex 'n groot getal finan- . . . 
siele d<'skundiges sRamgebring. Die BoereJCUg. hennner. daa~-
Hulle doc! is om Libiii so vas as aan dat bulle die moonthkhetd 
moontlik aan die stcrlingblok tc oorwecg om 'n lacr te hou g'!
koppel. · durende dl<' Van Riebceckfees 

Ml't 'n g root gt'hanr bet sir vanaf 28 Maart tot 6 April, 
Alex hom \t>rplig ge>,of'l om !li<' hoofsaaklik om aan die binne
blywentle tt"kort \llll 2 tot 3 mil- landse kind-:ors huisvo,">tig te ver-
joen poml ,·an llie bui.,houding skaf. · 
van Libie a~; ' n gf'skc-nk vun 
Engeland rum Lible tf' bctaal. Voor bulle egter tot 'n finale 

Vir di<' bt>JagJike gt"'lkenk . h t"t bcsluit oorgaan word !cdc van 
Libie aile mmt.-re stt"unp~ntf' die Boerejcug versock om so 
.,00'> Tobruk, Benghuzc-, Tripolis gou moontlik hul NAME, 
~>n amler wnt Engelnn<l geeei' ADRESSE <'11 OUDERDOMME 
het, hom tONtestan.n. Omdat Li- ann DIE . BOEREJEUC. POS
bie en Eglpte a.anmclmnr gren'l BUS 1411, KAAPSTAD, t~ stu11r. 

DIE VERHAAL VAN DIE SUID-AFRIKAAHSE VERVOERWESE 

Die SpoorJrrgbtme 

i.s Vandag 

die , Wiele" mzt Voortrol e 'n Mens kan jou haas 
nie 'n Suid·Afrikaanse .. 
tonecl sander die 
spoorwegbusse voor 

$tel nie. Nogtans het die padmotor
dienste van die S.A.S. cers in 1912 
met 'n d1ens tussen Botrivier en 
Hermanus in Kaapland 'n aanvang 
geneem. Sir William Hoy, die 
cerste Hoofbestuurder van die Suid
Afrikaanse Spoorwee, was een van 
die eerste passasiers vao hierdie 
diens-toe hy op weg na Hermanus 
was om vakansie te gaan hou. Die 
organisasie behels nou-slegs 40 
jaar Jater-27,000 my! van roetes 
wat selfs die van die spoorwee oor· 
tref en dit bring moderne goedere
en passo~siersvervoer na die mees af· 
gelee pickke in die Unie. Die snel· 
heid waarmee die diens uitgebrei 
het, is bewys van die waarde wat 
dit vir die mense in die verafgelee 
uithoeke inhou, waar die spoor· 
wegbus die plek van die ossewa 
tngeneem, en dieselkrag die trek· 
krag van osse vervang hct. 

80: Etll "'" Sttid·Afri~,; 11 s#.DII· 
spt/,;gltgllt Ulltrtllt~btdt ~ir 
toeristt is tlit •Jfdugtl rtiJ in 'n 
ltt~tltu·•Dtrt.ttig tttutn K,;,;ps/tlll '" 
D~trb••· Hmilit IIJtr word 111 'n 
f!olluligt fldllnJit gtrtiJ tn dit 
reisgtJd sluit 111/t d#.IJtnmotl,;sit 
Ill Mdd/IJI ill. 

ONDER: Hitrtlit ttriJdll Plill· 
molorb111 uJ b11it mtiiJt /ut /trMg· 
dinlt un dit dllt ~oordlll <Uri· 
luiJning '" tlitstlltr11g btltttftl tiiiJ. 

Dit •loot '"" tlit P"""'"'"'"""''' 
btslun ''"'' 1111 b)nll 400 Pill· 
JdJitrs7•trtllit, 650 gotdtrt· '" 
lweedotiJ&I tJotrlllit til mtll tiS 
600 aanhan~WIItns. 

Ecn van ·n Reeks Adverlensies wat deur die Administrasie van die Suid·Afrikaanse Spoorwti 

In 1951, d~ Htr nn Suid-Afrike se derde Eeufees, At119ebied word cu.s.w 
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rABIEI" VIB QEJU.&.SSIFJSEEBDE 
ADVEBTENSIEB: 

Jla.laboucJelfke Kl!lllllarewtap: 
(Vertowtnc, huwetlk, ceboorte, 

1tertgev&J, In memoriam, cetul<wen· 
sine, en1.) ld. per woord: minimum 
2/S per ptulnc. Vooruttbeta&lbaar. 
VIr herha.llnp 2'5 penent &tatac. 

Van Rensburg Bedank Weens 
Kritiek op Nasionale Party 

llandebadverUIDalea: 
Eerate plulnc 2d. per woord. VIr 

herha.ltnp 211 penent atalac. 

Intekenceld op ,.Die O.B." (ver
akyn weekllkl): 12/6 per Jaar of 
6/8 per S maande. Voorultbetaal
baar. Stuur advertenategetd, beatel· 
tlnp en tntekenceld na VOOBSLAQ 
(EDMS.) BEPEBK, Poebua 1411, 
KA.APSTAD. 

MEUBELS 
MEUBELS.-Beter Heubela teen bU· 

Uktr pryae. Babawaentjlea, atootkarre· 
tjlee, drlewtele, tlnoleuma, tapyte, em., 
ook altyd tn voorra&d. Oeen katalogus. 
Held waartn u bei&Dptel - VISS.EB
HEUBELS, l.AAptnat 179, Kaapatad. 

3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOU\V, Clle Beroemde 

:R&dlo·lngenleura, Staolewec, Parow, 
verkoop en heratel Radio's en Elektrleae 
Toeatelle. Oerectotreerde Elektrt.tteltl· 
aannemera. Foon 11·8435. 

Op ..q Februarie bet dr. J. F. J. van Rensburg onderstaande ,K.G.-ornsendbrief Nr. 
Een \'an 1952" aan lede van die Ossewabrandwag gestuur. Dit is die rnotivering van sy 
bedanking as Ieier van die O.B. Op 9 Februarie bet by sy bedanking by die Voorsitter 
van die Grootraad ingedien en terselfdertyd sy Ornsendbrief aan die South African Press 
Association oorhandig vir publikasie in die dagbladpers. Daarom bet O.B.-Iede reeds ver
lede week in die partykoerante van dr. Van Rensburg se bedanking gelees. 

Dr. Van Rensburg verklaar dat by bedank omdat daar !>edert die jongste Groot
raadsitting ,artikel na artikel'' in die O.B.-blad verskyn bet wat nie welwillendheid teenoor 
die Nasionale Party laat deurskemer nie. Hy is nie bereid om verantwoordelikheid te aan: 
vaar vir hierdie ontwikkeling in die beweging nie. Hy lean dit ook nie verhoed nie. Der
halwe bed~nk by. !\let die totstandkorning van die nuwe Nasionale Party i'l dr. Van 
Rensburg deur rnnr. N. C. Havenga benoem tot lid van die Hoofraad van die Na.-,ionale 
Party van Transvaal. 

Dr. Van Rensburg sc Omsend
brief lui woordcliks soos volg: 

Op 1 Januarie 1941 bet P.k as 
Leier vcrantwoordelikbeid vir 
die Ossewa-Brandwag aanvaar 
en met u gctroue hulp die Be
weging - vera! deur die <?Or-

te bP.reik sondcr rcdaksloncle 
kommcntaar op my Ieiding wat, 
myns insicns, die situasie clkc 
keer vcrtroebcl bet. 

en ook is my optrcdc op die 
jongste sitting van die Groot
raad te Bloemfontein gocdge
keur - en wei sonder 'n enkelc 
teenstem. Dit hct gcskled in 
twcc besluite: 

\ogsjarc - so probeer loods dat 
BORLOSIES EN BRILLE sy hooftaak, die Republikeinse 
n. 1. STEYN, De VUJJel'Htraat 11, doelstclllng van ons volk, met 

Vueo, II:.P.-VIr horlostes en br11le. aile besklkbare middele kon 
Verkoop en repareer. PerJOOnllke &an· dl~'n. 

Ek wil die saak sondP.r enige 
persoonlikhcdc stel en dit hou 
op die bcginselpeil waarop elke 
man en vrou in die Ossewa
Brandwag na al diP. jare van 
taaic stryd gcrcgtig is. Ook sien 
ek gccn hcil in cnigc vcrwyte 
ole; daarvoor is ons saak veels 
1;1;! gocd. 

(a) Die Groolraad !<Cur die 
optrede van die KG in sy on
dersteuning van ccnwording van 
die nasionalc Afrikancrdom op 
parlemcnterl! tcrrcin gocd. 

Clac. 111/9/TK 

MEDISYNE 
Verwyder dle wortel van u kwaal ot 

llekte en hentel u reamatlce ertenll 
OJ:SONDBEID. On1 beaklk oor dle 
mtddell en beb&ndel aile etektea. Skryt, 
lnllcttnc crau.. - BOER.EGENE£8-
MIDD.EL'il, Piieblll U7Z, lohanneebarc. 

Al/ll/411 

Dulaende ta ree<lo van bulle kwale 
bevry. Talle Vlnd daacllkl baat. Waar. 
om aal u Ianger lyt Skryf dadellk. 
Raadpteec Die Boerevrou, Poabuo 711119, 
lobanneabu:rg, (Nr. 3)1/9/49 

GRYSIIARE 
QBYSlLUlE berate!, akllffra verwy· 

der, harecroel bevorder, jong voorkoma 
voneker, dlt waarborc QBYSIIAA:&
WONDEB, die jonpte kunomatlge 
wtreldwonder haar- en kopvtlvoedlnca· 
mlddel u. Skadetooa, kleuratofvry, Ill
per boUel, celd met beatelllnc. BO£RE-
OEN'£ESliiDDELS, P oabua 4!72, 
lolla&Deablll'l. Cl/ll/411 

ANTIQBYS berltel crnbare en baard 
tot D&tuurtlke kleur. Geen kleuratot. 
Verwyder okUfera, taat hare croet. ena. 
oewaarborc of celd teruc. 6/6 per 
boUel, pcwny. Kontant met beateJUnc. 
Ds. Boennou, Poebua 'JU9, lob&llnea· 
II1U'I• EH/S/110 

Nou, elf jaar later, voel ek my 
gcnoodsaak om die verantwoor
delikbeid neer te 1~, en wei 
w~ns onlangsc ontwikkelings 
In die Beweging self. Dit bots 
met my gewcte om vir hierdic 
ontwikkeling3 verder verant
woord~likheid te aanvaar en 
omslandigbede stel dit buitc my 
bereik om bul te verhoed. 

K Ol\11\IE~"T AAR 

H.N.P. 

Verrewcg die meestc van u 
was ten tydc van u toetredc tot 
die Osscwa-Brandwag akticwP. 
!cdc of onderstcuncrs van die 
H.N.P. In 1941 bet dinge gebcur 
wat hier nic tP.r sprake hoef te 
wecs nle maar waardeur u uit 
daardle organisasie geban was 
tcnsy u bereid was om die Ossc
wa-Brandwag te bl:!dank. 

Dat ek my direk tot u wend U trouc vasstaan in die Osse
en nie deur middel van die blad, wa-Brandwag bet, onvermyde
.,Dic O.B.", nie hang saam met lik, ten gevolge gehad dat u 
een van die medewerkendc fak- kragtc in gcorganiseerdP. vcr
tore wat my noop om di".) Ieier- band vir di~ Afrikanerdom sc 
skap neer te I~. Weens mcnings- stryd op parlement~re terrcin 
vcrskille, vera! in die jongstc uitgcskakel was. Tot ongctwy
maande, aangaande ons hou- f~>ldc skade vir die Afrikaner
ding t~noor die eenwording van dom. Aile pogings om hicrdlc 
die Afrikanerdom op parlemcn- misstand te verhelp, bet sond<'r 
t~re terrein moes ek - tot my sukscs gebly. 
spyt - leer dat dit vir my on- Met die samewerking wal 
moontlik is om u dcur die blad tussen di~ twee nasionaalgc-

orienteerde partye in 1946 gc

Von die Os op die E.sel 
kom bet en wat die val van die 
.,interncringsregering'' in 1948 
bewerk hct en - vera! - met 
die eenwording van die parlyc 
en die stigting (of hcrry.;cnisl 
van die Nasionalc Party in 1951, 
bet 'n verbet<>ring in die toe
stand gekom, ook vir die Osse
wa-Brandwag. Wecrcens hct dit 
vir diegene van u wat sulks 
verlang, of dit as hul plig bl:!
skou het, moontlik gcword om 
met behoud van hul O.B.-skap 
hul kragte ook op daardie ge
bicd georganiscerd in die Afri
kanerstryd il!" te skak~l. 

,(Vcrvolg van bladsy 2, kol. 5) 

Malan van 19•7 wat geweier bet ek woedend of hartsccr moet 
om die Koning by die dokke te wees nie. 
gaan ontmoet. 

Eers Nasionaal, Nou 
Lojaal 

In 19•2 bet dr. Malan met sy 
voorstel die siel en gees van die 
beleld van die Naslonale Party 
openbaar, soos ons die party se
dert 1910 geken het, en soos dr. 
Malan self die beleid sedert 1915, 
met die ontstaan van Die Bur
ger, gepropageer bet. Dit is vir 
my heeltemal onmoontllk om die 
Afrlkanernaslonalisme van die 
Nasionale Party en van Die 
Burger van die jare 1915 en 
daarna te versoen met die Brit
se lojaliteit wat vandag die be
leld van die Naslonale regering 
en Die Burger is. Ek kan dit 
net verklaar uit die party -sc jag 
agter Engelse stemme aan. 

As 'n mens ooit die eertydse 
Keeromstraat wou sien verander 
het in 'n vuurspuwende berg dan 
moes wyle genl. Smuts in sy tyd 
dit gewaag bet om 'n ekspedislc
mag na Korea te stuur - soos 
die Nasionale regering vandag 
gedoen bet. Maar omdat die 
Nasionale regering dlt gcdoen 
bet, bet Keeromstraat nlc eens 
gerommel nie. Dlt is glo goed 
dat die Nasionalc regcrlng aan 
die , Empire se oorlog" in Korea 
deelneem; dat Afrlkancrbloed op 
die slagveld van die Vcrre Oostc 
verspil word; dat die Suld-Afri
kaanse belastlngbctaler se mil
joene in daardlc ulthoek van 
die wereld spandeer word; en 
dat dit alles gedoen word om 
Britse belange In die Vcrre 
Ooste te beskerm. 

Ek weet waarllk aldag nie of 

Republikeinse 
Ontwaking 

Boonop al hierdie dinge word 
daar vandag gepraat van die 
Bou van 'n Nasie. Om 'n Afri
kanernasie te wil bou op die 
fondamente wat dr. Malan in 
1949 op die Empirc-konferensie 
in London help I~ bet is om 'n 
boom te wil kweek sonder 'n 
stam. 'n Nasie kan nie gebou 
word op Empire-formules nie 
(ook nie op 'n verweerde Vroue
monumcnt nle), maar aileen op 
die belewing van die volk se 
vcrlede, wat die hocksteen en 
'ondamcnt van sy nasieskap is. 

Die gcskiedenis sal nog een
dag leer dat in die middel van 
die Twintigste Eeu het net die 
Ossewabrandwag tussen die 
Afrlkanervolk en verbritsing ge
staan. 

Dankle Ossewabrandwag. Gaan 
voort. Ons volg. 

Tot sover my Ieser uit Robert
son. 

Arrie, die Graaff-Reinctter en 
die Robertsonner bet darcm lck
ker gescls vandag. 

Ek gaan sommer 'n groot 
voorspelling maak. (Ek het my 
lescrs al vantevore gewaarsku 
dat ek lief is om voorspelllngs tc 
maak.) Nou ja. Ek voorspcl 
dat die versapping of vcrbrit
sing van die Nasionale polltlcke 
party die grootste republlkelnse 
ontwaking van ons volk In die 
Twintlgste Eeu gaan bcwerkstcl
lig; en dat die Osscwabrandwag 
bierdie ontwaking gaan bcnut 
om gestalte te gee aan die rc
publiek van die toekoms. Dlt 
voorspel ek. 

VERWELKOM 

As u ~icr, bclas met die 
Osscwa-Brandwag se belange, 
het ck hierdic nuw".) bedcling 
verwclkom en allcs in my ver
moe gedoen om die eenwording 
tussen di-' twce partye te ver
gcmaklik en om hindcrnisse wat 
binnc ons bcreik was, uit die 
wcg tc ruim. 

Ek hct so gehandcl omdat ek 
oortulg was dat dit in Afrika
ncrbclang was; tewens was ,(en 
ck is nog> oortuig dat slegs 
hlcrdlc wcg vir die Ossewa
Brandwag b~il en verligting kon 
bring. As nasionaal- en republi
kcinsgesinde organisasie is dit 
vir ons onmoontlik om van ons 
nasionaal- en republikeinsc 
volksgenote afgebok en vcr
vrccmd te bly sonder dat sowel 
ons ideaal a3 ons Beweging op 
die lange duur ten gronde gaan. 

Dcrhalwe bet ek die gclcent
heid om, sonder afstand van 
O.B.-skap, 'n beter gees tc skcp 
as vansclfsprekend en met 
dankbaarheid aanvaar. 

BESLUITE 

Wat ek in hierdic rigtlng gc
doen bet, bet met voile medc
wete van die Grootraad gcskled 

DR. J. F. J. VAN RENSBURG 

(b) Aangesien die OB as so
danig geen partypolitieke orga
nisaslc is nie laat die Grootraad 
dit aan lede van die Bewcging 
vry om, na eie oortuiging, by die 
te stigte Nasionalc Party aan 
tc sluit of nie. 

l\fiSGIS 

Daarmee, hP.t ek gemcen, is 
gesagbebbend die Osscwa
Brandwag se houding tecnoor 
die bl:!reikte Afrikancreenhcid 
op parlement~re terrein bcpaal; 
ook het ek gcmcen dat dit on
omwonde ons wclwlllendheid 
te~noor volksgcnote wat op 
daardie terrein die Afrlkancr
stryd voortsit, bckendmaak. 

Blykbaar het ck my misgis. 
Sedertdicn het artlkcl na ar

tik-:!1 in die blad vcrskyn wat -
hoe gcrcgvcrdig ook al in die oe 
van die bctrokkc skrywer! -
min of gecn blyk van welwil
lendheid tC"noor die eengewordc 
Afrikancrdom op parlement~re 
tcrrein laat deurskcmer bet nie. 

STRYDPWT 

Die basis van ~enwording gee 
aan clke lid van die Ossewa
Brandwag die reg om, desge
wcns, sondcr prysgawe van sy 
OB-skap sy kragte op daardie 
noodsaaldlke front in t~ werp. 
Jarelank moes ons, terwille van 
hicrdic kardlnale strydpunt, in 
die wocstyn kwyn. Ek is dank
baar dat ons hicrvoor nou 'n op
lossing gevind hct. 

Daarmcc, bet ek gemeen, is 
die grondoorsaak van vyand
skap in die nasionale geledcre
sov~'r di~ die Ossewa-Brandwag 
raak - uit die weg geruim. 

Blykens die bouding van die 
blad wat as mondstuk moet 
dlcn, Is dit egter duidelik dat 
blerdie kardinale geskilpunt 
(Roos P.k en meeste andere dlt 
geslcn hot) by sommige nle 
meer die hoofsaak is nle. Po· 

gings van my kant af om in 
die blad 'n meer versoenende 
gees te skep, bet geen woeer
klank gevlnd nie. 

NIE BEREID 

Ek h~t geen seggenskap oor 
die blad nle en kan dlt blyk
baar nle tot ander inslg be
weeg nie. Tegelykertyd Is ek 
nic ber~id om as Leier die vcr
antwoordelikheid te aanvaar vir 
'n koers wat blykbaar teenoor 
•n organisasie wat teen ons gcen 
stryd voer nie oen wat die gros 
van die nasionale Afrlkancrdom 
omvat, vyandig te staan. Vera! 
nie as ek nie by magte is nle 
om my Ieiding onvertroe~ld by 
die lede van die Bewcging tuls 
te bring. 

Onder bierdic omstandlgbcde 
is die enigste eerbarc weg om 
die hoogste gcsag van die Os
sewa-Brandwag, 'n Lacrtrck 
van Offisierc, tc vcrsoek om my 
van die verantwoordelikh<>id te 
ontbef. Kortom, om te bedank. 

Ek hct gehoop om bicrdle 
stap binnc die volgende wckP. 
te kan doen om sodoende die 
Beweging die kans te g~ om 
'n ander Leier sondcr onnodige 
tydverspllllng te kan kry. Oen
skynlik, cgtcr, is die mooeilik
hede in die pad van so 'n same· 
trekking op hlcrdle tydstip on
oorkomcllk. 

Tegclykerlyd is dit buite 
kw~sslc vir my om verder vir 
die tocstand wat geskep word 
verantwoordelikhcid te dra en 
dcrhalwe doen ck - hangende 
dl<? sameroeping van 'n Laer· 
trek - die nodige stap by die 
hoogste staande gesag bereik
baar, die Voorsitter van die 
Grootraad. 

My bedanking as Leier bl:!te
ken nle dat ek uit die Beweging 
uittree nic. Ek bly lid en so
docndc bchou ek die voorreg om 
u kamcraad te bly. 

Die elf jaar wat ek in dlens 
van die Beweging gestaan het, 
betreur ~k geen oomblik nle. My 
!ewe lank sal ek dit as 'n be
sondere voorreg beskou dat dit 
my deur die Voorslenigheld ver
gun was om, vP.ral in die gc
vaarvolle jare van die oorlog, 
toe die Republikeinse Afrikaner 
byna vry-wild in sy eie vader
land moes word, die onwrlkbare 
vertroue van sulke manne en 
vroue soos ek u in die Osscwa
Brandwag leer ken hct, te besit. 

Waar ons lank nic allcs be· 
reik wat ons gehoop h~t nlc, 
daar wil ek die oorsake sock in 
die oormag van die omstandlg
hede of, desnoods, by myself; 
maar niemand - en allcrmins 
u !Aier! - h.ct die reg om die 

I !out te soek by die manne en 
vroue wat dwarsdeur die gcvare 
en die offerings been (S'!lfs tot 
in die kampe en die tronke) bul 
eed gestand gedoen hP.t. 

Elkeen van u, oor die Iengte 
en die breedte van die land, wil 
ek van my dank en my per
soonlike hoogagting verseker. 

Besoek ons Tall: In die Wandel· 
ranr, Groote K~rk-rebou, vir 
Radio'-. Elektriese Toestelle en 
Meubel.. Skryf aan ons Pos
beatelllnpatdellnc, Phil Morkel, 

Poabua 1'7!1, Kaapatad. 
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DIE O.B., WOENSDAG, 20 F EBRUARIE 1952 BLADSY VYF 

VRYHE.IDSDAGVIE.RING 
PROGRAM VIR 27 FEBRUARIE 

Vryheidsdag (Amajuba-geloftedag) word op 27 Februarie soos voor
heen herdenk. Hieronder verskyn ' n Ieidraad vir 'n program wat die aand 
uitgevoer moet word. (Let wei. - In plaas van die k antate voor te dra of 
'n geskiedkundige oorsig te lees, mag 'n toepaslike en stigtelike r ede ( toe
spraak) gehou word.) 

Daar word vanjaar geen vasgestelde tyd aangegee vir . die afhande
Iing van gegewe dele van die program nie, aangesien dit in die verled e 
gevind is dat sommige eenhede 'n Ianger en ander 'n korter tyd nodig h et. 
Slegs moet gesorg word dat die· vuur presies om 9 -uur aangesteek word, 
soos hieronder aangedui, of 'n fakkel as die funksie in 'n saal gehou word. 

Die program vir die viering 
na die kommando-byeenkoms is 
as volg: 

1. Die plegtigheidsverrigting 
begin die aand wanneer die of
fisier-in-bevel die fluitjie blaas 
en die aamvesiges aantree by 
die houtstapel, wat later aan 
die brand gesteek word. 

Die verrigtinge begin met 
Skriflesing (bv. Josua 1), ge
volg deur die sing van 'n ge
paste gesang of Psalm (bv. Ps. 
84 vers 6), en kort gebed. 

2. Toespraak deur offisier of 
aangewese spreker; of voorle
sing van die kantate, 'n gepaste 
stuk of voorgeskrewe lesing. 
(As daar nog tyd oor is word 
gewyde liedere en/of nasionale 
liedere gesing). 

3. Vlamme (intussen in ge
reedheid gebring) wat die vry
heidsvuur moet aansteek, word 
deur lede van die Boerejeug met 
fakkels aangebring en aan die 
offisier-in-bevel oorhandig on
der die sing van Ps. 146 vers 3. 

4. 9-uur (presies) : Die offisier 
gee die teken deur 'n fluitjie te 
blaas, steek die vuur of 'n fak
kel aan en die ander fakkel
draers volg sy voorbeeld. 

Die aanwesiges sing die Lied 
van Jong Suid-Afrika, verse 1 
(en 4), wat hier afgedruk word 
vir die gerief van brandwagte: 

En boor jy .die magtige 
dreuning? 

Die fluitjie blaas om die sa
luut te bei:Hndig en die offisier
in-bevel 'ees op plegtige wyse 
die Vryheidsverklaring en Ge
lofte soos deur die Grootraad 
opgestel: 

DIE GELOFTE 

Oomblikke van groot gevaar 
en groot onsekerbeid oor die toe
koms bet meermale in ons volks
geskiedenis voorgekom. So was 
dit die aand voor Bloedrivier se 
slag en so was dit in die og
gendskemering voor Amajuba. 
So is dit ook vandag in die be
gin van 1952. 

Soos ons vadere destyds in 
vertroue op God, vol moed en 
offervaardigbeid, die stryd aan
gebind bet, desnoods tot in die 
dood toe, so wil ook ons sonder 
vrees of blaam ons plig doen. 
Ons ken net een aardse trou en 
net een liefde - Die Republiek 
van Suid-Afrika. 

As ons bierdie stryd gewonne 
gee, is die Vrybeidsvlam van 
Amajuba geblus. En as die reg 
bank van die geskiedenis, wat 
boer staan as die regbanke van 
die Empire, eendag vra waarom 
die Vryheidsvlam geblus is, sal 
<lit daardie vraag aan ons geslag 
stel. Aan die Ossewabrandwag 
sal daardie vraag deur die ge
skiedenis gestel word, want die 
Ossewabrandwag is die fakkel
draer van die R.epubJiek. 

Oor die veld kom dit wyd ge
sweef. 

Ons gaan so optree dat ons 
daardie vraag voor die regbank 

Die lied van 'n volk se ont- ~ van die geskiedenis kan ant-
waking, woord soncler vrees of blaam. 

Wat harte laat sidder en beef. Man en vrou en kind gaan ons 
Van Kaapland tot bo in die die Republiek <lien, in ons b uise, 

Noorde, in ons samekomste, in ons w.erk, 
Rys dawerend luid die ak- . in ons vrybede en in ons ge

een agter die ander, en elke':!n 
werp sy stukkie hout op die 
vuur as teken van die aanvaar
ding van die v~rklaring en ge
lofte (as daar 'n vuur is). 

Sodra dit klaar is, marsjeer 
alma! een agter die ander agter 
die offisier aan verby die kissie 
wat onder di':! sorg van twee 
onderoffisiere in gereedheid ge
plaas is en plaas hul offers .(by
draes) daarin: 

Waar 'n viering binneshuis 
plaasvind word aanbev~l dat 
aangesien dit onmoontlik is om 
hout te laat werp op 'n bran
dende vuur, dit gerelH moet 
word dat die aanwesiges hul by
qraes m':!t die verbymasjeer 
voor 'n brandende fakkel wat 
om 9-uur aangesteek word, stort 
in 'n kissie wat by die fakkel 
geplaas word. 

Die aanwesiges trC':! weer aan 
en sing die Iaaste vers van Die 
Stem: 

Op u almag vas vertrouend 
het ons vadere g~bou. 

Skenk ook ons die krag, o 
Here, om te handhaaf en te 
bou 

Dat die erwe van ons vaad're 
vir ons kinders erwe bly; 

Knegte van die Allerhoogste, 
teen die hele wereld vry. · 

Soos ons vadere vertrou het, 
leer ook ons vertrou, o Heer; 

Met ons land en met ons nasie 
sal dit wei wees, God regeer. 

Hi~rdie dee! van die verrig
tinge sal nou gesluit word met 
gebed. 

ONS LE.SE.RS 
<Vervolg van Kolom 5) 

koorde: 
Dit is die Lied van Jong Suid

vav.genisse. I te stuur nie, selfs al het die 
Ons bet in d ie Ossewabrand- Volksraad dit goedgekeur. Ons 

..Urika (3 k<!er). 
5. Die Vryheidsvuur brand 

nou deur die lengte en breedte 
van ons land. Die offisier-in
bevel blaas die fluitji<! en roep 
alma! tot aandag en op saluut. 
Hulle bly staan op saluut vir 
een minuut om in stille bepein
sing in die vuur te tuur. 

Die l{oning 

wag die eed. gesw.eer dat ons ons 
mede-Afrikaner nie in die steek 
sal laat nie en hom n ie aan d ie 
vyan<l sal uitl.ewer nie. En daar
die eed gaan ons waaragtiglik 
hou. Een vir almal, almal vir 
elkeen. Ons erken n ie net broe
derskap, maar ook boeder skap, 
en ons stry uit Jiefde, n ie uit 

I 
haat nie. · 

D ieselfde God wat in 1938 en 

1
1881 die Vrybeidsideaal laat see
vier bet, sal ook met genade Begrawe neers:en op ons van 1952, wat 
die stryd van ons vaders· wil 

Verlede Vrydag is Sy Majes- 1 voortsit. 
teit, Koning Georg'<! die Sesde Daarom doen ons nou, gesa
begrawe. Roudienste is dwars- mentlik en afsonclerlik, die pleg
deur die Britse Ry.k e~ State- I ti.ge ~elofte <lat ?is die st~yd 
bond gehou. In BnttanJe is 'n v.r d1e onafhanklike Repubbek 
stilte van twee minute waarge- I nie sal staak nie en n ie in die 
neem; maar in Suid-Afrika het · steek sal Jaat nie. 
die regering die hele dag tot Waar ons vadere dit met wa
openbare vakansiedag geprokla- 1 pengeweld gedien bet, sal ons 
m'!er. dit dien met toewyding en des-

In S.A. is op verskeie dorpe noods met lyding, na ons beste 
roudienste gehou. Die hoofdiens vermoe. 
in die land is in die Kaapstadse Ons sal sterk wees en vol 
stadsaal gehou waarop die Goe- moed, want d ie Here onse God 
werneur-generaal, dr. Jansen en is met ons, oral waar ons gaan. 
die Eerste Minister, dr. Malanl Die vlam brand nou dwars
ook teenwoordig was. Ander deur die land en ons is met ons 
ministers wat die diens byge- broers en susters elders in een 
woon het was: mnr. N. C. Ha- groot band saamgesnoer. Ama
venga, dr. T. E. Donges; en juba is die simbool van ons 
mnr. F. C. Erasmus. j Vrybeid; Amajuba-berg staan 

Di<:! biskop van Kaapstad; die op ons wapen. Amajuba-vlam 
moderator van die N.G. Kerk; bly Vrybeidsvlam! 
die hoofrabbi van Kaapstad; die 7. Die offisier-in-bevel blaas 
moderator van die Presblterl- die fluitjie en die offisier (hoog
aanse Kerk; en nog ander pre- ste In rang) tree na vore, orde
dikante h~t die diens gelei. lik gevolg deur die aanwesiges, 

leef mos nou in een-twee-en
vyftiger jare en die gevare wat 
nou dreig, is te groot om nog 
met sulke formele prosedur'! 
soos die goedkeuring van 'n 
Volksraad te lol. Ons beskik 
mos oor 'n regering wat uit die 
eksklusiewe breinkrag van ons 
volk saamgestcl is, waarom moet 
daar dan nog goeie tyd verkwis 
word om 'n Volksraad iets te 
gaan vra wat hy tog nie sal 
weier nie? A ne-e a, meneer die 
Redakteur! U moet darem reke
ning hou met die feit dat u hier 
met grootmann-c te doen het wat 
beter weet wat vir ons land 
goed is as u en die ander wat 
van bulle verskil. 

Maar ook u sal dar<!m toegee 
dat kommunisme 'n gevaar is 
wat buitengewone stappe reg
verdig en ons kan die leiers van 
ons volk sulke spronge maar 
verg<!we as bulle net eerlik ge
noeg wil wees om te erken dat 
hul voorgangers nie juis met die 
satan besield was toe h1.11Ie di<!
selfde dinge, dog op kleiner 
skaal, gedoen het nie. Ag, nou 
ja, kom ons vergew':! ons rege
ring maar hierdie afwykinge 
van die pad wat bulle voorge
skryf het toe bulle nog in Op
posisie was want dis tog mos 
maar die kern van die partypo
Iiti~k om more presies dieselfde 
ding te doen waaroor jy jou 
broer gister veroordeel het, an
dcrs is dit nle partypolitiek nie, 
.,of wat praat ek ook nou weer" 
sll Doorsi~. 

DANKBAAR VIR 0.8. 
SE KRITIEK 

Mnr. D. F. de Swardt, W orees- ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 

ter, skryf: S 0 L 1 Dit is verblydende nuus om te 00$ 0$ eserS 
verneem dat daar- tog nasionale D • S • 
parlementslede is wat nog nie It len 
die knie voor Baal gebuig het. , ••••••••••••••••••• 
nie en wat ook staan vir 'n ' 
vrye onafhanklike republiek 
buite die Britse Empire. 

Ook is dit verblydend om te 
sien dat mense WC':!r me:er be
gin belangstel in die O.B. Van
daar die gretigheid om die O.B.
blad in die hande te kry. 

Die kritiek wat die O.B.-blad 
uitoef~n teen die regering en 
waarteen daar beswaar gemaak 
word (o.a. onlangs in Dagbreck) 
is tog eerlike en regverdige kri
tiek. Di':! regering hoef mos nie 
bekommerd te wees oor kritiek 
as hy die volkswil uitvoer en sy 
verkiesingsbeloftes nakom n(e. 

Maar waar staan ons vandag? 
Wat het van a! die verkiesings
beloftes geword? Begryp jou 
aan! 'n ,Nasionale" regering 
wat so Iojaal is aan die Britse 
Empire dat hy met die Boere
volk se s_waarverdiende geld 
(en in so 'n swaar tyd) vir 
Engeland wil red van bankrot
skap. 

en hoedat ons regering besig is 
om te verbrits nie, wat sal dan 
van ons land en volk word ? 

Die Boerevolk is die O.B.
blad bai-e dankbaar vir d ie 
standpunt wat hy inneem. 

lets of lemand 
moes Verander 

het? 
1\lnr. F re d Hatt ingh, Piet Re

t iefplein, Ysterplaat, skryf: 
Die artikel wat onder bover-

melde opskrif in u uitgawe van 
ses deser verskyn het, het my 
lagspiere so geprikkel dat ek dit 
eenvoudig nie kan nalaat om u 
geluk te wens nie. Selfs ons 
edelagbar-e Regering, . met sy 
eksklusiewe intelligentsia sal 
my die genot nie graag wil ont
se nie. Maar u moet darem re
delik w~es wanneer u sulke vrae Malan, Havenga en Kie kan 

nie verwag om nog swaarder uit die verlede stel. 'n Mens word 
laste op ons volk te le nie. Dit mos ouer en tye verander en 
is nie die volk wat lojaal aan daarby kom nog dat die be
die Empire is nie. En Iaat my roepspolitikus glad nie rekening 
reguit praat - die Boerevolk hou met die geheue van die man 
gaan soiets nie duld nie. in die straat nie. 

Nee, ek meen dat die O.B.- Ons word nie veronderstel om 
blad :>e kritiek teenoor die re- te onthou dat dit 'n gruwelike 
gering heeltemal geregverdig iE sonde was om weermagte in 
en as die blad nie aan die volk 1941 oor die grense van die Unle 
vertel wat W':!rklik aangaan nie, (Vervolg in kolom 3) 

· Beier Tabak * 
maak Beier Sigarelle 
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mmanoo 
Said-Afrika se 
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fc Die Vervaardigers van Kommando is die 

grootste verbruikers van Suid-Afrika se eerstegraadse tabak. 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 20 FEBRUARIE 1952 

MOE.T STRYD VIR 0.8. 
SE. IDE.ALE. VOORTSIT 

Dr. Van Rensburg se bedanking as Ieier DR. VAN ZYL OOR 
van die Ossewabrandwag is 'n teleurstelling, bet BEDANKING 
dr. F. D. du Toit van Zyl, Kaaplandse Ieier van 
die Ossewabrandwag verlede Donderdagaand 
verklaar toe hy 'n O.B.-byeenkoms op Constantia toegespreek het. Hy het 
gese dat die lang periode van samewerking hande van vrienskap gesmee het 
en hy het waardering hetuig vir alles wat dr. Van Rensburg heteken het vir 
die heweging en die volk en veral vir die wyse waarop hy gedurende die 
oorlogsjare die r epuhlikeinse ideaal lewendig gehou het. 

Die bedanking van dr. Van R ensburg, het dr. Van Zyl gese, is egter 
geen rede vir O.B.-lede om hul taak in moedeloosheid neer te le nie. 
lnteendeel werp dit 'n groter verantwoordelikheid op elke oortuigde 0.8.
lid om mel nog meer ywer te werk vir die verwesenliking van sy ideale. Dit 
is nie die eerste keer dat die O.B. 'n K.G. verloor nie. Miskien sal dit ook 
nie die laaste keer wees nie. En hoe ons dit ookal betreur dat die K.G. 
bedank het, het ons geen ander keu se nie as om die stryd vir ons ideaal 
voort te sit. 

Dr. Van Rensburg het sy be
danking as Ieier van die Osse
wa-Brandwag gekoppel aan 'n 
veroordellng van kritlek wat die 
O.B.-blad in die jongste tye teen 
die Naslonale Party sou uit
gespre".!k het. Hy regverdig sy 
veroordellng deur hom te beroep 
op 'n besluit van die Grootraad 
waarin die ,.eenwordlng'' van 
die H.N.P. en di".! A.P. goedge
keur word. Maar al bet die 
Grootra.ad goedkeurlng uitge
spreek omdat twee politleke 
partye verminder bet tot een, 
beteken dit hoegenaamd nie dat 
die Ossewabrandwag verpUg lS 

om die wlsselinge van daardie 
party se beleid onvoorwaardellk 
J'Ged te keur nie. Inteendeel. Die 
O.B. j~ 'n selfstandige organi
sasle wat nie aileen die reg bet 
om sy ele doelstelllngs te pro
pageer n!e maar ook om beleide 
te kritiseer wat sy doelstellings 
dwanboom. Dit bet die blad re· 
d oen. 

KRITIEK OP BLAD I 
Seder t die A.P.-kongres be

slult bet tot samesmelting met 
die H.N.P. b".!t dr. Van Rens
burg die O.B.-blad reeds her
haalde male In die openbaar en 
in geslote krlng gekritiseer. Hy 
h".!t sy aanklag breedvoerig voor 
die Grootraad gele op 13 Okto
ber verlede jaar en dissiplinere 
stappe gel!ls. Die Raad was by
gewoon deur 'n sewentlg-tal 
hoofoffisi".!re ult aile dele van 
die land. 

As gevolg van dr. Van Kens
bur&- se krltiek bet ek my ver
pli&- &-evoel om my bedanking 
as voorsltter van die direksie 
:van die blad In die hande van 
die Grootraad te le. 

BLAD GEREGVERDIG 

Die Grootra.ad b et egter die 
blad se optrede geregverdig deur 
'n mosle van dank en vertroue 
In my as voorsitter eenparig te 
aanvaar. 

Sedertdlen bet die blad hom 
bepaal by die toekomsbeleid van 
di".! Ossewabrandwag, soos op
nuut deur die Grootraad tc 
Bloemfontein aanvaar, te wete, 
om die republiek geskoei op die 
le".!s van die voormalige Boere
republleke •e verkry en om die 
volk bewus te maak van die 
euwels van die uith~mse party
stelsel. 

BESKERl\1 BELEID 

dit gedoen na die Orootraad
sitting. 

BLAD SE PLIG 

Dieselfde geld vir die blad se 
kritlek op die regering se oor
logsbeleid waar laasgenO".!mde in 
vredestyd mlllt6re verpllgtinge 

Die O.B.-blad moes propagan- aanvaar het wat in omvang en 
da maak vir die suiwere republi- afstand, en ek wil byna se in 
kelnse id.,aal en omdat by bier- geesdrif, enig'! Emplre-bewind 
die ideaal mO".!s beskerm bet by voor hom in die skaduwee stel. 
kritiek uitgcoefen teen die mo
nargistie3e neigings wat in die GEVAAR 

jongste tyd deur ons nasional'! As hierdle gebillikte kritiek 
regering geopenbaar word. teen a fwyklnge van ons tradi-

Die blad maak ook beswaar s lonele nasionale en boweal re
teen die verstewiging van die publikeinse beleid gesmoor moet 
Empire se ekonomlese bande, word slegs soda.t lede van die 

O.B. •binne die Nasionnle Party 
verdra mag word, dan het die 
Ossewabrandwag voorwaar nie 
meer 'n taak nie. 

Ten slotte het dr. Van Zyl 
verklaar dat die O.B. beskerm 
moet word teen die revaar dat 
die vleuel van die Nasionale 
Party v ir wie die republikanis
me niks meer as •n propaganda
middel Is nie, hom gebruik in sy 
stryd teen die ander vleuel wat 
opreg rtopublikeins gesind is. 

Vryheidsvuur 
sal Brand op 
Stellenbosch 
Die offisiere van die manne

:>R . F. D. D U TO IT VAN ZYL en vrouekommando's van S~l-

·oos nou weer opnuut aanskou le nbosch bet verlede Donder
Nord In die kabinetsbesluit om dagaand bymekaar gekom in die 
lie Suid-Afrikaanll'! volk te be- saal op Vlottenberg onder voor
'as ten einde E~land van ban- sltterskap van die kommandant 
krotskap te red - 'n doe! wat mnr. D. D. Joubert. Afgesien 
tog nie deur ons offers bereik van die kommando-offisiere was 
'<an word nle. Die blad sou sy genl. W. R. Laubscher, hoof 
·~publilreinse plig versuim as by komdte. Jan de \Vaal en Boy 

•11eroor swyg. Wium ook aanwesig, sowel as 
dr. S. J. Pretorius, lid van die 

NOG SE.STIE.N 
NUWE. LE.SE.RS 

U.K. van Knapland. 
Die gesamentlike viering van 

Vryheidsdag naby B~llville, 
op 1 Maart en die bywoning 
daarvan is bespreek. Di<! kom-

Gedurende die afgelope week mando se wagafdeling 3al egter 
1et ons blad weer sestien nuwe sorg dat die vryheidsvlam hoog 
lesers bygekry. op die bergkruin sal brand op 

Mnr. J. :r. van Tonder van die aand van 27 Februarie. 
Vryburg het een permanente in- Dr. Van Rensburg !I'! bedan
tekenaar gewerf; een vir ses king as Ieier van die O.B. is ook 
maandoe en drie vir drie maan- bespreek. Die offisiere se een
de. Die Wellington kommando parige gevO".!I is dat hy waarde
bet 'n nuwe Ieser vir drie maan- ring verdien vir die dlenste wat 
de gestuur. ,.Vriend" in die Bo- hy in die afgelope jare veral 
land het twee permanente lesers gedurende di~ oorlogsjare -
en een vir een jaar besorg. Mnr. aan 'die O.B. gelewer het. 
P. W. du Plessis, Pokwani, bet Die bespreklng oor die bedry
een nuwe les'!r vir drie maande wighede van di".! kommando's 
besorg. Mnr. D. F. de Swardt het uitgeloop op die voorneme 
van Worcester het twee nuwe van offislere om hul brandwagte 
lesers vir 'n jaar elk -en een vir gereeld gesellig t~ onthaal ten 
ses maande gewerf. Mnr. G. s. oeinde hegter organisatoriese en 
Seheepers van Marnitz bet ge- vriendskapsbande te sm--e. Met 
sorg vir twee geroeelde nuwe die gesellige byeenkomste sal 
lesers. En mnr. W. Muller, dadelik 'n begin gemaak word. 
Otjiwarongo, S.W.A., bet een (Eie Berig). 

VRYHEIDSDAG OP 
DIE RAND 

Ons korrespondent op Johannesburg berig dat die 
offisiere en brandwagte van die Randse generaalskap van 
mnr. 1\f. S. van Niekerk maandeliks bymekaarkom, gewoon
lik by die huis van een of ander kameraad, om O.B.-sake 
te bespreek en om gesellig saam te verkeer. 

Die gencraalskap gaan op 27 
Februarie, in die aand, •n saam
trek hou om die O.B. se vry
beidstrewe by hernuwing te be
vestlg. As sprekers sal optree, 
ds. Van \Vyk de Vries van Al
berton ton mnr. A. J. van R~oy 
van F lorida. Aile belangstellen
des word bartlik uitgenooi om 

vir 8 Maart na Elandsfontein 
'n myl of twaalf uit Johannes
burg op die Vereeniging pad. Dit 
sal 'n genotvolle uitstappi".! wees. 
Boeresport en vleisbraai na har
telus. 'n Paar van ons kamerade 
sal vertel van hul ondervindings 
gedurende di-e afgelope oorlog. 
U sal verbaas wees wie bulle sal 

die verrigtinge by te woon. Di(' 
fees begin om 7 nm. te Ditton· 
laan K erksa.al, Auckland Park. 
Vir volledige besonderhede bel is. 
genl. Van Niekerk, loon 81-2900. 
Verve rsings sal te koop aange
bied word. 

wees. Alma! word ultgenooi om 
hulle te kom geniet l'n om te 
kom ultvind wie die kamerade 

Die Oproep Daar word 'n uitstappie gerei!l 

Blad Word 
Partyloos 

Die Johannesburgse blad For
ward, wat altyd deurgegaan het 
vir 'n monstuk van die Suid
Afrikaanse Arbeidersparty, het 
aangekondig dat hy 'n wederge
boorte ondergaan het. Die blad 
het hom naamllk losgefnaak van 
di'! partypolitiek. 

<Vervolg van bladsy 1, kol. 15) 

siere en brandwagte om in oor
eenstemming met die letter en 
gees van die vasgt>legde en hler· 
bo om<,krywe r igting en beltld 
van die Ossewabrandwng die 
'!kOU('r aan die wlel te sit, OilS 
volksbtoweging te versterk en te 
help uitbou. In hierdie gees 
aanvaar ek my pligte. 

Dit spyt my bale, na al wat 
ons saam in die verl'!de gedoen 
en deurgemaak het, dat dr. Van 
Rensburg nie Ianger, en veral 

Hy verklaar dat Suid-Afrika om die redes in sy Omsendbri'!f 
deur partystryd verskeur Is. Die genoem, kans slen om as Ieier 
land verkeer in 'n krisis en hy van die O.B. voort te gaan nie. 
het beboefte aan 'n blad wat Vir wat by allcs gedoen en op
bokant die partymure, sal uit- geoffer bet bly ons hom dank
kllm ".!n wat die probleme onbe- baar. Ons glo dat die O.B. sy 
vooroordeeld sal betrag. Dit is ideaal langs die weg deur die 
wat die blad voortaan wil doen. Grootraad se besluite aang-'dui 

Hy wil die slagkrete van po- sal verwesenlik, - naamlik, die 
lltieke partye vermy sowel as totstandbrenging van 'n party
noodgedwonge v'!ralgemenings. lose staat geskoei op die grond-
~n die verlede was Forward slag van die Transvaalse Repu

alte linksgeslnd na die Ossewa- bll~k. 
brandwag se sin. Maar as die Die dag Is vinnig ann nader 
blad in die toekoms 'n ~rlike dat dle volk sal beSol'f dat die 
paging wll nanwend om party- koers en rigting deur d:e Osse
l?~s en wetens.kaplik in sy po-~ wabrandwag aangedui dle enig
htleke benadermg van problema ste redding is. Die Ossewa
te word, is dit beslls t'! verwel- brandwag gaan voort met sy 
kom. taak. 

VRY.HEIDSDAG 
WORD GEVIER OP 

SATER D A G, l .lU A ART, 1952 
~ 

OP DIE PLAAS VAN 

Mnr. J. Duminy, Lovenstein, Bellville. 

Draa! uit op die hoek van Voortrekker- en Lincolnweg (die pad 
na die Sonskyn-tehuis). Hier, sowel as by die eerste padbrug op 
die nuwe Nasionale Pad IMt Kaapstad na die Noorde sal wagte 

die pad na die terreln aanwyS. 

SPREKERS: 

Mnr. J. A. SMITH (Waarn. Leier) 

Dr. F. D. du T. VAN ZYL (Kaaplandse Leier) 

• Gesellige verkeer van 6-uur tot 8-uur nm. 

• Bring Bekers vir Koffie saam. 

• Allerhande Lekkernye sal verkoop word. 

• Voorgeskrewe Program begin om 8-uur nm. 

Kom seker en bring u V riende saam ! 

BRILLE 
Bring u oogarts se voorskrifte vir briDe na ons. 

GOEIE WERK TEEN BDJJKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 

As voorsitter van die di:rek&le 
van die blad is dlt my plig om 
die beleid van d ie Ossewabrand
wag, soos van tyd tot tyd neer
gele deur die Laertrek en die 
Orootraad nie aUeen in die O.B.
blad te laat propareer nie, maar 
ook om dit te beskerm teen in· 
breuk wat daarop gemaak mag 
word selfs deur die hoogste of
fb'ller van d ie beweging. Dlt bet 
ek gedoen voor die genoemde 
Orootraadsltting - en my op
trede is goedgekeur. Ook bet e k 

nuwe Ieser vir 'n jaar gewerf. 
Ons bartlike dank aan bier

die lesers. Ons versoek is: Laat 
die werwingsveldtog voort 
brand! 

a .. mE o.B." word 11edruk deur Pro Kerklaan, KAAPSTAD 
Eeeleala-Drukllery. BteUenboaeh, vir M "tl d t t BLOEMFONTEIN 
die elenaara en ultcewera: Vooralac a1 811 8 raa , 
(Edma.) Beperk, Groote Kerkgebou Be k f kryf be d b. d !:ci. Poabua Hll, Kerkpteln. Kaap- j !S;::::;::===::=:;::::;::===::;:s:;:o:;:e:::::;:;:o:;:ns;::::::o:::::;:;::s::=:::::::;::=:= o:;::=m:;:=:;:=:;:=:;:s:;:= o:;::=n:;::=:;:~:;:r=:;:==:e:=e::=:::=:;::=:;:=:::::;= :;::=:;:=;:::::::~JI 
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