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BEWEGING 'NOODSAAKLIK 
In ' n hoodskap aan die Ossewahrandwag, 

verklaar prof. D. J. van Rooy, voorsitter van die 
Grootraad dat die noodsaaklik heid van en die 
hehoefte aan ' n sterk repuhlikeinse heweging 

Prof. Van Rooy 
se Uitnodiging 

J r g. 11. Kaa.pstad, 5 1\laart 1952. P rys Sd. Nr. U. 

ORALS WE.RF HULLE. 
Die O.B. het verlede week elf ~uwe lesers bygekry. 

Bulle het gekom uit aile dele van die land, wat waarskynllk 
bewys dat ons lesers oral ywerig besig is om nuwe intekena re 
te werf. 

Mnr. P. C. Kruger, Pk. Stoff-1 nuwe intekenare vir een jaar 
berg het een nuwe intekenaar elk gestuur. 

waaraan aile r epuhlikeine kan behoort, ongeag of hulle lede is van 'n 
politieke party of nie, daagliks groter word. Sy hoodskap lui: Die tyd is 
verby dat die Afrikaner tevrede ges tel kan word met 'n repuhlikeinse 
klousule of artikel in ' n partyprogram . Ons ervaring is ·dat dit daar iu 
' n praalgr af verkeer en slegs te voorsk yn gehaal word wanneer 'n verkie
sing aanstaande is. Ook hoor ons meer van die repuhliek as die Nasionale 
Party in die opposisie verkeer dan wan~eer dieselfde party aan die hewind 
is. ' n Nasionale opposisie en sy pers negeer 'n koninklikc besoek aan ons 
land ; ' n Nasionale regering rtooi die Koning uit. 'n Repuhlikeinse oppo
sisie verander oornag in ' n koningsgesinde regering. Dit alles onderwyl 
die r epublikeinse klousule r ustig op hul program bly staan. 

vir 'n jaar besorg; uit Pretoria Ons hartlike dank aan hier-

Dit is duldelik dat geen rege
ring, hoe n.asionaal dan ook , ons 
'n stap nader aa.n die republiek 
gaan bring nie. Daar is blyk
baar te vee! a ngels in d ie pad 
of ons owerheid voel te ,aardig" 
om in Statebondskr inge van 'n 
republiek te gewaag. 

vaar om van groepvorming be- l 
tig te word. Maar partylede sou 
tog seker aan 'n organisasie kan 
behoort wat hom uitsluitlik aan 
die bevordering van ons republi
keinse ideaal gaan wy. Dit word 
enige lid van die N.P. tog im
mers toegelaat om hom vir 'n re
publiek te beywer, nie waar nie? 
Vir sulke partylede is daar dus 
aile kans om hulle met mede
republikeine buite die party op 
hierdie grondslag en JUCt hierdie 

het 'n nuwe Ieser vir ses maan
de gekom en uit Kaapstad ook 
een vir ses maande. Mev. J. 
Theron van Koffiefontein het 
vier nuwe lesers vir een maand 
aangemeld. Mnr. J. H. Gouws 
van Groblershoop bet een nuwe 
intekenaar vir 'n jaar gestuur; 
en mnr. George van der Smit 
van Outjo, Suidwes, het drie 

die lesers vir hulle bystand om 
die republikeinse boodskap van 
die O.B. te versprei. Meer en 
meer Afrikaners moet hierdie 
boodskap hoor. D ie O.B. !e
wer die boodskap af. Sorg dat REPUBLIKEINE BYMEKAAR 
u die blad stuur oralheen waar Wie moet dan die Ieiding 
die boodskap nog nie bekend is neem? Partylede wat dit binne 
nie. Baie dankie. die party sou wil doen, loop ge-

VRYHEID MOET BUITE 
PARTYE GESOEK WORD 
O~B-Leier oor die Republiek deur die Volkswil 

Verlede Saterdagaand h et die kommando's van die Kaapse Skiereiland Vr yheidsfees gevier 
op die plaas Loevenstein, naby Bellville. Meer as vierhonder d 0.8.-lede h et vergader om hul 
houtstompies op die vuurstapel te werp - waardeur hulle opnuut hul gehegtheid aan h ul enigste 
aardse trou - die repuhliek van Suid-Afr ika - bevestig h et. 

Mnr. J. A. Sm ith, die waarnemende Ieier van die Ossewah1·andwag, het in 'n groot toe
sp raak 'n beroep gedoen op aile Afrikaner s wat waaragtig en in aile opregtheid wil veg vir die 
repuhliek en wat hulle wil heywer vir ' n nuwe gesonde m aatskaplike, ekonomiese en politieke 
or de gegrond op reg, fa tsoenlikheid en eerlikhe id in die politieke en openbare lewe om mee te 
help tot die verwese~liking van die ideaal van ' n Christelik-nasionale. republiek deu r d ie Ossewa
brandwag te help hou aan die breer e volkseenheid wat daardie r epuhliek moet br ing. 

Mnr. De Villiers T r uter, generaal-in-hevel, het mnr. Smith welkom geheet in sy nuwe 
hoedan igheid as waarnemen de Ieier van die Ossewahrandwag. Hy· het gese dat 0 .8.-lede hom 
vertrou en sy Ieiding sal volg. H y het hom die seen en die krag van die Allerhoogste toegewens. 
Mnr. Smith het soos volg gepraat : 
Dit is oomblikke soos hierdie 

wat ons diep onder die indruk 
bring van die Jot van ons eens 
vry en onafhanklike volk en 
daarom te meer van die plig 
en taak wat op ons skouers 
geplaas is. Ons word vanaand 
weer teruggevoer na die held
haftige stryd vir die behoud 
van die republiek 70 jaar ge
lede wat sy hoogtepunt met 
die oorwinning op die kruin 
van Amajuba 27 Februarie 1881 
bereik het. Vir ons bly dit 'n 
les en voorbeeld van onwrik
bare geloof, vasberadenheid, 
moed en besieling. 

Maar dit voer ons ook in ge
dagte terug na tye van neder
laag, teenspoed en wankelende 
vertrone. Nietemin het Vry
heidsdag vir ons wat nie die 
knie wil buig vir vreemde oor
mag, vreemde instellings, 
vreemde goed, stoflik en gees
telik nie - ons wat net so 
vasberade bly as die manne van 
Amajuba - 'n gedenkdag van 
toekomsbetekenis geword, 'n 
toekomsdag wanneer ons ook 
met die hulp van die Almagtige 
self oor ons volksbestemming 
sal beslis. 

,Die Ossewabrandwag" . . . 
(ek baa! aan wat een van ons 
geliefde Jeiers en medestryder, 
dr. Van Zyl twaalf jaar gelede 
gese het) . . . ,die Ossewa
brandwag wat die vrug is van 
die volk se diepe toegewyde 

aanraking met die volksverlede I in s tryd is of mag kom met I wabrandwag hom beweeg meer 
bet so geword die draer van die die gees en grondslag van ons benadruk. 
volk se Jewensbeskouing en juls 
daarom die uitdrukking van die 
volk se rig!_ing en toekoms" . . 
Dit is baie waar, bly altyd 
waar. 

RE GTE KOE RS 

Daarom se ek dit is ons groot
ste plig vandag om, met die 
oog ook op die wereldtoestande 
en gevare wat op elke gebied 
van ons volksbestaan dreig, die 
stoflike en geestelike ontwrig
tings met die daaruit voort
vloeiende gevare vir ons volk 
se ondergang, die volk op die 
enigste regte koers terwille 
van sy eie selfbehoud te wys. 

Soos v ir enige ander volk is 
daar vir ons volk ook net die 
een koers, die van algehele 
staatkundige vryheid, ons ver
heffing van 'n onderdaanstaat 
tot 'n republikeinse volkstaa t, 
los 'v~n Empaaier -krone en 
-t rone, bokant enige vorm van 
vermomde diktatuur. 

E n in d ie nakoming va n daar
die taak - ons k oersaanwysing, 
soek ons nie soos ons a l beduie 
en verwyt is vyandska p met 
mede-republikeine en Nasiona
llste nie, maar eerba re ma nlike 
samewerking vir die bere iking 
van ons aller bestemming. 

VE ROORDEEL 

·volksverlede, sy tradisie e n 
ideale. Daarby is ons geroepe 
om te veroordeel en te bekamp 
a ile dade en rigtings, polit iek 
of andersln s, wat mag indruis 
teen die prinsipiCHe J.ewensbe
skouings op watter terrein ook 
van d ie volkslewe. 

Niks is egter meer onwaar as 
die sugge.stie of bewering dat 
die wil en strewe van die O.B. 
om as beweging vry, onafhank
lik en seltstandig buite die on
derlinge partytwiste en bedry
wlghede te bly bestaan, vyan
digheid teenoor ander republi
keinsgesinde nasionaliste sou 
wees. 

Ons wil ons m ede-republi
keinse nasionaliste nie vyan
d ig wees nie, m aar ek moet 
beklemt oon die Ossewabra nd
wag moet en sal 'n verkeer 
de koers, beleid, daad of stap, 
strewe of versulm va n wie 
ook binne en ige volksorgani
sasie, betsy die Nasiona le 
Party of binne d ie Ossewa
brandwag self ten sterkste 
a fkeur en bestry. Dit is ons 
plig. 

TELEURSTE LLEND 

Daar bet reeds op· verskil
Iende terreine en vera! op poli
tieke gebied dinge in die laas
te tyd gebeur waarteen ons be-

Daarenteen egter verkJaar I swaar moes maak; en daardeur 
ons onsself vyand van a lles wat is die koers waarin die Osse-

Teleur steilend vir ons is die 
onvaste en oenskynJ;k wanke
Iende r igting, die onsekerheid 
en skynbare afvalligheid wat 
by die volk geskep word deur 
die teenstrydige optrede van 
politieke Ieier s veral in verband 
met die republiek. Dit laat nou 
meer as t-e'vore onsekerheid 
ontstaan hoever ons in· die 
O.B. en bulle in die Nasionale 
Party werklik van mekaar 
ideologies verwyder staan. 

HulJe wat tien jaar gelede 
saam met ons die stigting van 
'n Christelike Nasionale Repu
bliek bepleit het, openbaar van
dag 'n koers wat nie met die 
republikeinse strewe ooreen
kom nie. Die volk begin nie 
alleen twyfel aan hul rigting 
nie, maar word selfs daardeur 
afvallig van die republikeinse 
rigting. Hulle beskou dit dat 
die saak net vir geleentheids
doeleindes af en toe aangeraak 
word. 

DIE TOETS 

Ten einde nou hul bedoeling 
ter wille van goeie sam ewerking 
en grotere volk.<ieenheid te toets, 
indien hul gedragslyn hul be
doeling in verkeerde lig stel, 
stel ek nou namens die Osse
wabrandwag voor dat die Eer
ste Minister dieselfde voorstel 
in d ie Volksraad doen wat by 

(Vervolg op bladsy 6 kolom ll 
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docl te verenig. 
Regeringspersone en party

leiers verseker ons dat die koms 
van 'n republiek 'n saak van die 
,bree volkswil" is. Hoe moet 
ons egter agterkom of en wan
neer die volkswil daarvoor die 
regte breedte vcrwerf het? Gaan 
die regering 'n referandum hou? 
En as die volkswil nog nie breed 
genoeg geag word nie, moet ons 
dit daarby laat en maar toesien 
dat dit altyd smaller word? 

GROOT GEVAAR 
Dit is die groot gevaar. Sonder 

'n doelbewuste, goedgeorgani
seerde, voortdurende aksie ter 
bevordering van ons republikein
se ideaal wag ons tevergeefs op 
die dag dat 'R bree volkswil sy 
goedkeuring daaraan heg. 1\>foet 
ons stilbly en stilsit terwyl die 
vyand aile kragte inspan om die 
bande met Engeland en sy Ryl{ 
te verewig'! As by dit sover 
kan bring dat na.sionale voor
manne so opgewonde raak oor 'n 
moontlike koninklike besoek, so 
diepbewoe oor 'n koninklike af
sterwe en eersdaags stellig so 
kimlerlik opgetoe oor 'n konink
like l'roningsfees, wat. moet van 
die res van ons word? 

Hoor ons kinders nog iets van 
'n republiek? Mag ons onder
\vysers op skool die republikein
sc ideaal aankweek en bevorder? 
En die Voortrekkervereniging? 
Of sou dit, soos onder die vorige 
regering, ,politick" wees? 

AFRIKAA.VSE STUDENTE 

Ons Afrikaanse student - hy 
was in die verlede altyd die 
basulnblaser - is doodstil. Vir 
hom is blykbaar alle Afrikaner
ideale ten volle verwesenlik. 
Hoogstens behoort hy aan die 
jeugbeweging van die N.P. en 
doen hy handlangerdienste by 'n 
verkiesing. So was dit vroeer 
nie. 0 ja, die studente het altyd 
die nasionale Jede gesteun en by 
'n verkiesing aile hulp verleen. 
Maar hulle het nooit geskroom 
om teen wie dan ook hul stem te 
verhef nie as hulle meen dat 'n 
kronkclpaadjie ingeslaan word. 
Vandag wandel ons studerende 
jeug rustig op die kronkelpaad
jie voort, in die salige vertroue 
dat die Ieiers pylreguit koers 
hou. 

GETUIG 
En dit is hierdie jongmense 

wat in die toekoms die volkswil 
breed genoPg moet gaan maak 
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0.8. IS NODIG 
In hierdie uitgawc van ons. blad verskyn daar 'n toe

spraak van die waarncmende Ieier va n die Ossewabrandwag 
sowel as 'n boodskap van die voorsitter van die Grootraad 
waarin die noodsaaklikheid van 'n sterk republikeinse bewe
g ing buitekant die partypolitiek beklemtoon word. En ons 
meen met reg beklemtoon word. 

Sowel mnr. Smith as prof. Van Rooy bet die aandag' 
~evestig op die nasionale politieke party se wegdrywer y 
van die republikanisme af. Trouens, mnr. Smith het Sommer 
r('guit gese da t daar vanda~ OJ> die parlementere terrein,, 
waarOJ> die na!.iona le politieke )>arty veronderstel is om die 
Afrikanerstryd t e ' oer, hoegenaamd geen stryd meer vir die 
rt'publiek gevoer nord nie. I<;n dit was hoog tyd dat 'n 
verantwoordelilie Ieier hierdie leemte sou onderstreep want 
dit is ongehikkig die waarheid. 

J<;NIGSTE KAl\IPVEGTER 

Die verloop van politieke sake (of die toegewings aan 
politieke opportunisme) het dit nou eenmaal bewerkstellig 
dat die Ossewabrandwag aileen getrou aan die republiek 
gebly het. Die republikanism e in ons land is s o sterk soos 
die Ossewabrandwag is en waarskynlik is die Ossewabrand
wag so sterk soos die republikanism e tans is. Die Ossewa
bra ndwag hct in der waarheid geword die enigste dracr 
en kampvcgtcr van die republikanisme- van die partylose 
soort wat die Bocre-tradisie is; en nie van die Empire-soort 
wat nou so erg in die mode is nie. 

Die Oss cwa.brandwag moet derhalwe ~>terk gemaak word 
om die rt'JlUblikanisme sterk te maak.- Dit is 'n waarheid 
\\at nie aileen O.B.-Iede nie, maar ook die Afrikaners in 
die politi('ke J>a rtye - wat nog die republikeinse ideaal bely 
- moet be-.d. 

WAP:KN 0 :\1 REPUBLIEK TE VEROWI<;R 

Maar nie alleen is die Ossewabrandwa~ die skakel wat 
die republikeinse kontinulteit tussen vorige Aftikaner
geslagtc en die huidige geslag ver teenwoordig nie; die Osse
wabrandwag is ook die wapen waarmee die r epubliek verower 
moct word. 

Mnr. Smith het 'n noodsaaklike diens gelewer deur 
laasgenocmde feit nadruklik t e verduidelik in sy toespraak. 
Hy het gcse dat algemeen aanvaar word selfs deur die 
partylciers - dat die republiek deur die bree volkswil tot 
stand gebring moet word; en dat dit ewe algemeen erken 
word - selfs deur die partyleief1i - dat die politieke party 
nie daardie bree volkswil verteenwoordig nie. 

Trouens die lei<'r \an die Nasionale Party het verklaar 
dat die Nasionale Party nooit die reoubliek sal u itroep as 
hy 'n verkiesingsoonvinning behaal nic. Want die republiek 
moet ' erkry word d<'ur die volkswil wat hom as gevolg van 
'n \Olkstemming sal O}lenbaar. 

Dit is die Ossf.'wabrandwag se beleid - dit le in sy aard 
- om te strewe na daa rdie bree 'olkseenheid, wat nie in 'n 
politieke party te , ·ind is nie, en wat tog, volgens a lgemene 
erkenning, noodsaaklik is vir die verkryging van die 
rl'publiek. 

Dcrhalwe is die Ossewabra ndwag - wat partyloos is 
in die sin van volksomvattend te wees - ongetwyfeld die 
wapen wat die Afrikanervolk moet sterk maak en hanteer 
indien hy die republiek wil k ry. 

TWEE W AARII EI> E 

Die nasiom:le politieke part y het by monde van sy leiers 
crken dat die politieke party nie die r epubliek kan en -sal 
bring nie omdat die party nie in staat is om daardie brec 
volkseenheid tc bewerkstellig wat 'n voorvereiste is vir 
rcpubliekwording nie. 

Die Ossewabrandwag daarenteen, bet by monde van sy 
leiers onomwondc verklaar dat die O.B. juis in die lewe 
geroep is en dat die Grootraad juis besluit hct om stappe te 
doen vir die daarstelling van daardie bree volkseenheid 
waaruit die republiek moet mond. 

Sedert 19-H het twee waarhede geleidelik na vore getree, 
totdat clit vandag vir elkeen duidelik is: 

• 1. 0Jl die parlemente re terrein word daar geen stryd 
vir die re)mbliek meer gevoer nie; en 

e 2. Die nasiona le politieke party wil nie die republiek 
bring \ir die Afrikanervolk nie - die volk moet dit self 
bring by 'n volkst emming. 

~IAAK STI<~RK DIE OSSI<~WABRANDWAG 

Dit is in die lig van hierdie f eite dat die O.B.-leiers 
se opro<'p uitgaan oor die noodsaaklikheid van 'n sterk repu
blikeinse beweging. Omdnt die nasionale politiekc party vir 
r epublikeinse doeleindes nutteloos is; daarom moet die volks
beweging, die Ossewabrandwag, wat vir r epublikeinse doel
eindes onontbeerlik is, sterk gemaak word. 

Die taak en die moontlikhede van die Ossewabrandwag 
Ie 'n dure plig op die beweging wat nie deur sy leiers ontduik 
mag word nie. Dit is die lede van die O.B. se plig en voorreg 
om toe te sien dat hul Ieiers die ondersteuning en die middele 
ontvang om hul plig - die republikeinse pUg van die O.B. 
nit t f' 'oer. 

Daat·om moct <.lie Ossewabrandwag sterk gemaak word 
die organisasie moet opgeknap word, fondse moet inge

samel word, int ekenare op die blad m oet gewerf word, propa
ganda moet gemaak word - in kort, daar moet gewerk word. 

die Os op die E.sel 
Ei!n van die hardnekkigste 

gerugte wat in omloop Is in die 
parlement en in die koerante 
bet betrekking op allcrlei voor
spclllngs oor die aard en om
vang van 'n politleke herskom
mcllng wat dan onvcrmydelik 
sou wees. Die verwagting skyn 
tc wees dat die Verenlgde Par
ty gaan verbrokkel; dat die 
verbrokkeling 'n herskomme
llng van magtc sal lnlui, wat 
'n heeltemal ander politieke in
deling sal bewerkstclllg as wat 
tans bestaan. 

Hoewel die gerugte meesal 
saamstem oor die vcrwagte ver
brokkeling van die Verenigde 
Party verskll bulle van mekaar 
wanneer dit kom by die aard 
van die herskommellng en die 
nuwe politiekc lndellng wat op 
hande sou wees. 

Die Burger skryf bv.: ,Die 
parlement6rc Vcrenigde Party 
toon ·tekens van inwendlgc 
krisis. Sommlge politieke waar
nemers verwag ernstige verwik
kelinge wat nle lank meer bc
dek gehou sal kan word nle. 
Die spanning opcnbaar hom 
reeds aan die oppervlakte in 'n 
byna volslae gebrek aan span
werk en partydisslpline In die 
volksraad. 

.,Een van die neigings wat 
aan die werk is, is 'n hcrnude 
beweging teen adv. J. G. N. 
Strauss sc lelerskap. 'n Groot 
aantal volksraadsledc is byna 
openlik In hul verwerplng van 
sy gesag." 

Koalisie m et die Colin 
Steyn-seksie 

AI die koerante wat die Na
sionale Party ondersteun ·skryf 
in hlcrdlc trant - dlt is die 
party sc amptelikc propaganda. 
Die Vadcrland gaan egtcr ver
der as sy kollegas se bespiege
lings oor die verbrokkeling van 
die Vercnigde Party. Die blad 
bedule ook oor die aard van 
die herskommeling van poli
tieke magte wat aan die kom 
is. Hy meen dat daar 'n koali
sio bewerkstellig sal word tus
sen die Nasionale Party en die 
Co,lin Steyn-seksie van die Ver
cnlgde Party (m.a.w. die anti
Strauss-seksie). 

En die blad sc polltlckc mede
wcrkcrs borduur voort op die 
tema. Hier volg 'n paar voor
bcclde van die soort propaganda 
wat hierdie regerlngsblad maak 
vir 'n koalisle met dr. Colin 
Steyn: 

.,Die Vaderland se berig aan
gaande dr. Colin Steyn se bc
wcerde plannc In verband met 
'n verkieslngsoorcenkoms met 
die Nasionale Party het lemand 
uit die Steyn-kringe my Jaat 
meedeel dat as so 'n ooreen
koms gesluit kan word, dr. 
Steyn waarskynllk tussen vyf
cn-twintig en dertig lede van 
die Verenigde Party sal kry om 
hom te volg. Van hierdie aan
tal sal, met die indellng van 
die kiesafdellngs soos vandag, 
waarskynllk twaalf tot vyftlen 
daarin slaag om, met behulp 
van die Naslonale Party, bulle 
kiesafdellngs te behou." 

Colin Steyn se Krag 
By 'n andcr geleentheid bet 

die blad se politieke medewer
ker weer soos volg geskryf: 

,.Ek het die volgende Interes
sante brief van 'n Ieser ult 
Johannesburg ontvang na aan
leiding van ons berlg oor 'n 
moontllke verkiesingsooreen
koms tussen die Naslonale Par
ty en dr. Colin Steyn: 

,.Ek bet met belangatelllng 
jou jongste twee artikels gelees 
en meen dat Suid·Afrika baie 
sal baat as dit bewerkstellig 

kan word. Ek meen dat jy sy 
(dr. Colin se) krag onderskat. 
Daar Is waarskynllk 29 en 30 
V.P.-lede wat hom sal volg, van 
wie 16 of 17 uit Transvaal, 8 
of 9 ult Kaapland, 4 uit Natal 
en 1 ult die Vrystaat. Van bier
die lede sal 17 of 18 na die par
lcment terugkeer met die ver
onderstclde Nasionalc stcun, en 
die Nasionale Party sal waar
skynlik 11 of 12 klesafdelings 
van die ander kant verower. 
Dlt Is my ferme oortulging na 
'n bale sorgvuldlge ontleding 
van die posisie." 

,.Hoewel my vricnd versoek 
dat sy naam nic gcnoem moet 
word pie, kan ck bier s@ dat by 
cen van die bcste kenners van 
politieke toestande in die Unic 
Is. My ondervlnd1ng is dat by 
In die afgclopc vyf algemene 
verkiesings gewoonlik tot op 'n 
paar kiesafdcllngs na die ult
slae voorspcl bet." 

Waarskynllk verwag die Na
sionale Party dat die Verenigdc 
Party uitmekaar sal spat en dat 
dr. Colin Steyn, met 'n grocp 
ondersteuners, by die Nasionale 
Party sal aansluit. Dit sal be
teken 'n koallsie tussen die Na· 
slonale Party en 'n dec! van 
die Verenigde Party. 

T oenadering tussen 
V.P. en N.P. 

Die Randsc blad, Forward, 
wat voorhcen die Arbclders par
ty onderstcun bet en wat on
langs .,partyloos" geword bet , 
skryf dat hoewel dit amptclik 
ontken word, gerugte In die 
parlcmcnt~re wandelgange lui 
dat sckcre V.P.-volksraadslcdc, 
heeltemal nlc-amptellk, die re
geringsparty pols oor die 
moontllkheid van 'n , naslonale 
koallsle." Die blad s@ dat die 
moontlikheid van toenadering 
tussen die regerings- en oppo
slslcpartye ondersoek word. Hy 
verklaar dat vera! In Natal is 
die gevoel ten gunstc daarvan, 
en wei om di'e volgende redes : 
, Die opcnbare mening in Natal 
is oor die algemeen nie gekant 
teen die regering se apartheids 
bclcld nie en die Nasionaliste 
sc ve rsekering dat die republi
kelnse kwesslc op die lange 
baan geskuif is, hct vrees in 
hlerd1e verband tot bedaring 
gebring." 

Opportuniste w d ie 
Middel 

Oor die aard van die nuwc 
politieke indellng wat op soda
nlge koalisie sal volg, skryf 
Forward: 

.,Die algemene verwagting Is 
dat mnr. J . G. Strydom, hoof 
van die republlkelnse groep in 
die regerlngsparty, sal wcg
breek met n klein aantal vol
gelinge. Die gematigde Nas lo
naliste en die regtervleuel van 
die Verenigdc Party sal saam
kom as die regeringsparty. Die 
res van d!e Verenigde Party sal 
met die Arbeidersparty en 
die naturelleverteenwoordlgers 
saamspan om 'n klein llberale 
party te stlg. Sodanige liberale 
party sal 'n meer realistlese 
anti-apartheldsbeleid kan volg 
as wat die Verenigdc Party 
vandag doen." 

Ek weet nle wat waar i3 van 
die voorspcllings en besplege
lings wat ek bier aangehaal 
bet nlc. Indien dit sou gcbeur 
sal die politieke verdeling in 
ons land in Ieder gcval logics 
wccs: Eenkant, rcpubllkeine. 
Anderkant, liberaliste. En in 
die middcl, Opportunlste. 

:; =:=:=:= =:= =:=: =~ 

Verlcdc week bet my leset 
uit Beaufort-Wes wat homself 
,.Belas My Nie Swaarder Om 
Engcland Te Red Nlc" noem 'n 
agttal vrae in hie rdlc kolomme 
gestel. Hy wil eintlik h@ dat 
die doktore in die ekonomie sy 
vrae moet beantwoord. Ek 
hoop bulle sal. 

In Ieder geval, D ie Burger -
'n vcrname of miskicn selfs die 
vcrnaamste orgaan van die re
gcringsparty - bet 'n dag 
voordat my Ieser sc vrae gepu
bllscer is in sy hoofartikelko
lomme 'n hele paar stellings 
necrgele wat mins tens die eer
ste van my Ieser se vrae be
antwoord. My Ieser bet nl. 
gevra of dit waar is, soos minis
ter Havenga bcwcer, dat dit In 
belang van die Unie is om aan 
sterling vas tc hou en indien 
dit waar is waarom dit waar 
is? 

Die Burger se stellings -
afgesien van die blad se bedoc-
lings daarmec is 'n redellke 
breedvoerigc ve rduideliklng 
waarom dit nie in belang van 
die Unie is om aan sterling vas 
te hou nie. Ek weet nie of dit 
die blad sc bcdoeling was om 
mnr. Havenga te- wcersprcek 
nie; ek nocm maar net die a r
gumente wat die blad s tel. Die 
blad bet gcskryf na aanlclding 
van mnr. J . W. Mushct (V.P ., 
Vasco), se pleidooi in die pa rle
ment dat d ie koopskrag van d ie 
Suid-Afrikaansc pond vcrhoog 
moet word ; en bet aangevoer 
dat sy vcrlorc koopskrag nie 
aan die Suid-Afrikaansc pond 
teruggegee kan word nie, so
lank d ie pond aan sterling vas
gekoppcl Is nie. 

N adele van die 
Koppeling aan Sterling 

Hicronder volg Die Burger se 
stelling: 

e , Mnr. Mushet en d ie V.P. 
(of wie ookal.-S.) kan nie aan 
die Suid-Afrikaanse pond 'n 
groot dcel van sy verlore koops
krag te ruggee solank ons pond 
vir 'n Engelse pond uitgeruil 
word en ons op die wyse aan 
s terling vasgekoppcl Is nie. 
Want dit is tot g root hoogte 
sterling se krecftcgang wat die 
koopkrag van ons pond onder
myn.'' Indien woorde cnige be
tekcnls het, dan bet Die Burger 
geple lt dat die Suld-Afrikaanse 
pond losgemaak moet word van 
ste rling, want slegs dan sal die 
Suid-Afrikaanse pond weer sy 
vcrlore waarde kan terugwen. 

e Die Burger bcduie voorts 
dat al sou die Suid-Afrikaanse 
volk gcwillig wees om groot op
offerings te maak ten einde die 
koopkrag van die Suid-Afri
kaanse pond t e verhoog, dan 
sal dit geen voordeel ten aan
sicn van die bultclandse handel 
lnhou nie. Die blad verklaar 
dat .,die prysc van ingevoc rde 
ware, van motors, masjincrle, 
voedsel en klcrc nie sal daal" 
as die koopkrag van die Suid
Afrikaanse pond vermcerder 
word nie - natuurlik, solank 
as wat dit aan sterling gekoppcl 
bly. , Want die Suid-Afrikaan
se pond staan gelyk aan die 
Engelse pond, en as die Engelse 
uitvoerder een Engelse pond vir 
lets vra, moet ons 'n Suid
Afrikaanse pond in ruil daar
voor oorhandlg, al is die koop· 
krag van ons pond vee! groter 
as die koopkrag van die Engel· 
se pond." 

Ek herhaal. As woorde enige 
betekcnls het, dan hct Die 
Burger gepleit da t d ie Suid
Afrikaansc pond losgemaak 

(Vervolg op bladsy 3 kolom 4) 

" 
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Ander Se Menings I 

Rooier as die Kern 
die Empire" 

,,Ons • 
IS 

van 
Blykens briewt- wat in reger ingskoerante en in koet·ante wat die 

Regel'ing ondersteun verskyn, begin die oortuiging ondt-r Afrikaners pos· 
vat ,dat die Kahinet soms uit voeling met die Nasionale deel van die volk 
raak." Een hriefskrywet· se dat die ,~ideale waarmee die verkiesin g gewen 
is, nou skynhaar op die agtergrond gestoot WOI'd om Empi•·e-stemme te 
vang." Na aanleiding van ,samewerking"-stories skt·yf 'n ander dat 
~~Nasionaliste seker van die lang gekoeste rde ideaal van ' n repuhliek sal 
moet afsien omdat dit die enigste groot slruikelblok is tussen samewerking 
of 'n koalisie tussen die Engels- en Afrikaanssprekendes." 1\og 'n ander 
Ieser t~preek verbasing uit , dat juis ' n Nasionale Party-regering nagelaat 
het om die titel van die Konstitutionele monarg in ooreenstemming te 
bring met Suid-Mrika se status as onafhanklike koninkryk." 

Wat het van 
Republikeinse 
I deaal geword 

~lnr. S. E. Terblan che, ~lid

delkraal, Steynspruit, vra in 
Die Volksblad wat van die vry
heidsideaal geword h et wat eers 
so baie gepropageer is? Hy 
skryf: 

,,'n Groot dec! van die Afri
kaners voel sleg dat die Rege
ring 15 Februaric met die oog 
op die begrafnis van koning 
George 'n vakansledag gcmaak 
hct. Aangeslen Engcland dit 
nie gedoen bet nic, lyk dit of 
ons rooier as die kern van die 
Empire self is. 

.,Ek voel ook nic tevrcdc dat 
u dit probccr goed praat met 
die verklaring dat ons dit kan 
bekostig en Engeland nic. Wat 
sou ons gese hct as wylc veldm. 
Smuts dit gedoen het? 

.,In sommige krlngc word 
soms gekla dat daar Nasiona
listc is wat laks en onvcrskil
lig geword bet. Na my mcnlng 
is die rede biervoor dat die 
Kabinct soms uit vocling met 
die Nasionalc deel van die volk 
raak. 

.,Toe u en die huidige minis
ters nog in opposisie was, bet 
u ons in die republikeinse Vl'Y

beidsideaal opgevoed. \Vat bet 
sedert lMS van die ideaal ge
word wat so baie gepropageer 
is? 

E:'\IPffiE-STE;lDlE 

.,Ons hoc! nie oor die lastc 
van Engcland bekommer t c 
raak nie. Haar Majesteit S(' 

rcgering In die dominiums is 
altyd daar om te help. 

,.Ons het in die verlede met 
vuur gevcg vir !deale wat ons 
vryheid raak, maar sedert daar
die ideate skynbaar meer en 
meer op die agtcrgrond gestoot 
word, het ons ook lusteloos be
gin word. 

kendes gekom bet, word nou 
ook op die poskoetsfcestc hcr
haal. Mnr. J. J. Fouche, Vry
staatsc Administrateur, hct om 
samcwcrking tusscn die Engcls
en Afrikaanssprekendes gcvra. 
In die wantrouedebat h<'t dr. 
Malan ook daarna vcrwys. 

,.As ons let op die teken!> wat 
koalisievorm ln g in die Yerlt>de 
voornf gt>gaan het, en ons l('t 
op die rigting wat nou ingt'
slrum word, doem die g root 
vrnng op: is daar wt>er 'n 
koalisie of nouer samewerking 
ann die kom? 

KONINGS-PROPAGA!\"DA 

Afrikaans&prekNules is. 
.,Miskicn is my ontleding ver

keerd. Ek vra maar. Die tyd 
sal wei leer. Ons moet egter 
nie siapende gcvind word nie." 

Ontkenning van 
S.A. se Status 

, Juris" van Johannesburg 
skryf in Dagbreek om sy ver
ba~ing uit te spreek dat juis 
dit> :Sasiona le Regering d ie 
Kroonprinses geproklameer bet 
a., Elizabeth die T-.vet>de en nie 
as Elizabeth die Eerste van 
Suid-Afrika nie. Hy ~kryf: 

,.Ecn aspek van koningin 
Elizabeth se bestyglng van die 
Troon, en haar uitroeping tot 
Koningin deur Suid-Afrlka, wil 
vir my nie duidelik wccs nie. 
Blykbaar sal die Koningin amp
telik bekend staan as Elizabeth 
die Twccde, ook van Suld
Afrlka. 

DEELBAARHEID VAN 
KROON 

,.Ook in die Engelse pers 
sk y n daar 'n verandering van 
hart kenbaar te wees. Die gif
tige propaganda van die ver
lede maak plelc vir meer ver
draagsaamheid. Sedert wylt> 
koning George d :e uitnodiging 
aanvnar het om in Suid-Afrika 
te kom aan&terk en met sy oor
lye was dit moeilik om tw.sen 
die Afrikaan'!e en die Engel!oe 
pers te onderskt>i met betrek
king t.ot die propaganda vir en 
verheerl:king van die Britse 
vorstehrus. Of <lit vir die .. ':"aarom? In die ecrstc ln
lesers ewe anngenaam was, val stansic is dit histories nic 
moeilik te bctwyfel. korrck nic omdat sy die ccrstc 

,.Wat bctcken die beroepe om Vorstin met die naam is wat 
noucr samewerking tusscn die Koningin van Suid-Afrika word. 
Afrikaans- en Engclssprcken- Maar in die tweedc instansie 
des? Is dit •n reoricntasic van kom dit my voor asof in bier-~ 
partye? Is dit 'n uitnodiging die ocnskynlik nominale be
om by die Nasionalc Party aan titeling 'n bciangrik e begilljei 
te sluit? Is dit aileen bedoel opgesluit 16. Ons het jare lank 
dat in sake waaroor geen me
ningsverskil bestaan nic, binnc 
en buite die Parlcmcnt saamge
wcrk moet word? 

DROf: HOUT 

in hicrdic land 'n bittere poli
tieke stryd gevoer oor die 
,deelbaarhcid' van die Kroon. 
Tans hct die vrociire teenstan-

1 ders van 'n ,dcelbare' Kroon 
die stryd finaal gewonne gegee. 
Niemand buitc 'n kranksinnige-

.. Ons weet bv. dat die groot- gestig betoog nou mecr dat die I 
stc gedeelte van die Vcrcnigdc Koningin van Suid-Afrika of 
Party oor bv. die kleurvraag- van Kanada gcbondc is deur 
stuk net soos die Nasionalistc wat die Engelse rcgcring die 
voel, maar om politieke oorw<'- Koningin van Engeland advi
ginge en ter behoud van hul seer nie. Hicrmcc is ook die 
eenheid konsekwent teen die nominale praktyk nou in oor
Rcgcring se kleurmaatrciHs vcg 
ten eindc die liberalistiesc cle
ment In hul eie gelederc te
vrcde te stet. 

,.I deate waarmcc die verkie
sing gewen Is, word nou skyn
baar op die agtcrgrond gestoot 
om Empire-stemmc te vang. 

.,Ek herhaal: Die Volksblad 

mando van droe bout in die 
Vercnlgde Party ontslae wll 
raak en dat daardic mannc 
moontlik grctig kan word om 
'n olyftak na die Nasionalistc 
uit te stcck, wat bulle kan red. 

,.Dit is ook duidelik dat die 
is saam met die Regering uit • Trust Fund en Torch Com

censtemming gcbring deurdat 
die reg'erings van haar afson
~erlike Koninkrykc die K o
ningin afsonderlik as sulks uit- J 
geroep het. 

UITLEG 
vocling met die volk en dit kan 
noodlottige gevolgc he." 

Is 

.. ~taar dan is die titel ,Eliza
bt>th II' in ons geval mo'l weer 
'n ontkenning van dn~ndie 

po!\isie en praktyk, of hoe? Sy 
kan El:zabeth die Twt>ede van 
Su id-Afrika net om een d enk-

Van die Os op die E.sel 
<Vervolg van bladsy 2 kolom 5) 1 Ek is dankbaar, selfs vir 

moet word van sterling, want 
slegs dan sal ons op die Britse 
mark die vollc waarde vir ons 
pond kan kry. 

e Die Burger vcrklaar dat 
dicselfde vir die dollarmark 
geld. .,Die waarde van ons 
pond," se die blad, .,word op 
die buitelandse geldmark nie in 
tcrme van sy koopkrag gcmeet 
nic." Hceltemai reg, want so
lank die Suid-Afrikaansc pond 
aan sterling gekoppcl is, is hy 
gclyk aan die Engelse pond, en 
word die waarde van die Suid
Afrikaanse pond op die buite
landse geldmark gcmcet in 
termc van die koopkrag van 
die Engelse pond. 

Onregstreekse 
V eroordeling 
Ilavenga 

l'(lfl 

Dit is ongetwyfeld duidclik 
dat Die Burger hoegenaamd nic 
gretig is dat die Suid-Afrikaan
se pond aan sterling gekoppcl 
moet bly nic. Dit blyk dat my 
Ieser uit Bcaufort-Wcs en Die 
Burger nogal eners dink oor 
hierdle saak. 

Troucns die blad sc uitecn
setting van die nadele verbonde 
aan die vaskoppeling van die 
Suid-Afrikaansc pond aan ster
ling is 'n onregstreekse veroor
deling, sowel van mnr. Havenga 
se belcid dat sodanige koppeling 
aan sterling in Suid-Afrika se 
belang is as van sy beleid om 
Suid - Afrikaansc .,offerhulp" 
aan Brittanjc tc vcrleen ten 
einde die Brittc en llul pond 
sterling van bankrotskap te 
red. 

hierdic onrcgstreekse aandui
ding dat Die Burger met 'n 
swaar gcmoed by sy lesers gaan 
aanbeveel om hul ,offers" vir 
Brittanje· blymoedig tc bring 
omdat bulle dan daardeur 
Suid-Afrlka se be lange sou dien! 

Ek kan cgter nie verstaan 
waarom Die Burger regstreeks 
die rcgering sc finansiele bc
leid ondcrsteun en darem on
regstreeks die nadelc daarvan 
bcklcmtoon nlc. \Vant dit is 
presies wat die blad doen. 

Engelse Stemme? 
Sou die verklaring van die 

blad se dubbelsinnigc houding 
nie gelee wccs in die jag agter 
Engelse · stem me nic? Luister 
wat .skryf die blad. 

Enersyds vcrwyt hy die V.P.: 
.,Die Verenigde Party is in die 
volksraad gevra of hy dit voor
staan (naamlik, on:t die Suid
Afrikaansc pond los te maak 
van stcrling.- S.), maar het 
gccn kik laat boor nic." Na
tuurlik sal die Verenigde Party 
nic kik nie; hy sal ecrdcr stik 
voordat hy so 'n beleid sal voor
staan. 

Andcrsyds skryf Die Burger 
dat .,as die regering wei sou 
bcsluit om van sterling W<'g te 
breek, ten einde vir ons pond 
groter koopkrag tc sock, dan 
sal die Sappe soos twintig jaar 
gel<'de agiteer en tekere gaan." 
Ek dink bulle sal. En dan sal 
die Nasionale Party wnarskyn
lik hcelwat Engelse stC'mmc 
vcrloor. 

Dit dwing my om uit tc ro<'p: 
0 Engclse stemme! 0 Engels~ 

stcmmc! 
\Vat so bale vermag ... 

Beier Tabak* 
maak Beier Sigarelle 
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/tl~u ~mag wees 

ommanoo Koalisie aan 
die kom? 

l\lnr. F. D. Coetzee, Welte
Hede, Knapdaar skryf soos 
volg in D ie Volksblnd om te 
verneem oor die betekenis van 
dir reeks beroepe in die afge
lope tyd om samewl'lrking met 
<lit" Engelssprekendes omdat 
,.ons nle slapende gevind moet 
word nie:" 

G{J~STIG VIR ENGELSE 

,,Na al die lojale betuiginge 
teenoor die Britse vorstehui~ 

van die kant van d ie R egering, 
die S.A.U.K. e n die Afrikaanst> 
koerant lyk sake vir die Engels
sprekende'l ba le gunstig, maar 
van die kant van d:e :Sasio
naliste sal !\ekt-r ,-an die lang
gekoeste rde · idt>aal van ' n repu
bliek afge!>ien moet word omdat 
dit die enig'lte g root struikel
blok tussen !.nml'lwerking of 'n 
koalisie tusscn <lie Engels- e n 

bare ~ede wee&, en wei omdat I Suid-Afrika . se 
sy Ehzabeth II van Engeland 

i~ E n "" dit " ''• dan m-~ 
ondt'rstt>l d:e titel ' n ongedeelde 

1 

.,Die reeks berO<'pc wat in die 
afgelopc tyd van Nasionale 
lcicrs in verband met same
werking met die Engclsspre-

Kroon, nie waar nie? 

.. Ek sou graag van amptelik<' 
sy 'n uitleg boor, want volgens • 
my insigte verbaas dit my datI Slgarel 
juis 'n Nasionale Partyregering 
r.agelaat het om die titel van 
die Kon3titusionelc Monarg in [lfe Die Vervaardigers van Kommando IS • d1e 
oorcenstemming te bring met 
Suid-A!rlka se status as onaf- grootste verbru1kf>rs van Suid-Afrika se eerstegraadse tabak. 
hanklik<' KQninkryk." Gl·3074 
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r.utiEF VIR GEKLASSIFISEERDE 
ADVERTENSIES: 

H nlflhondellke Keuntscewlnga: 
(Verlowlng, huweilk, geboorte, 

atertgeva.I, In memoria.m, gelukwen
alng, ens.) 1d. per woord; minimum 
2/6 per plaaiug. Vooruitbetaalbaa<r. 

0.8. SE TAAK WAG NOG 
OP VERVULLING f 

..... -. . . . . . . . . . ... ' 
Soos Ons Lesersl 

Dit Sien 
'············---~ 
het met een man begin ~n van
dag tel die gr oep duisende. In 
plans van dood te gaan is die 
boom pie aan die groei. Stadig 
maar seker . Dit ka n ook nie 
anders n ie want vanaf onge
veer 1915 is die nasie besig met 
staatsher vorming. 

Vir herhallngs 25 persent afslag. 

Han delaa.dvertenslea: 
Eerste plaslng 2d. per woord. Vir 

herhallnga 25 peraent afslag. 

Intekengeld op .,Die O.B." (ver
skyn weekllks): 12/6 per jaar of 
6/3 per 6 maande. Vooruitbetaal
baar. Stuur advertensiegeld, bestel
llnga en lntekengeld na VOORSLAG 
(EDJ\IS.) BEP.t:RK, Posbns Ull, 
KAAPSTAD. 

~lnr. J. H. Gouws, Groblershoop, skryf: Die onverdiende 
venyn waarmee Die Vaderland uou skielik op die Ossewa
brandwag losgetrek het, het ek allermins van daardie blad 
verwag. Dit bewys egter een feit, naamlik dat die hoe lof 
wat die O.B. by talle geleenthede by monde van sy Ieier 
uitgespreek het teenoor Die Vaderland, vir die blad se goed
gesindheid teenoor die O.B. en vir sy matigh eid, ietwat 
oorbodig was en dat die blad die goeie lof minstens onwaar
dig was. 

MEUBELS 
MEUBELS.-Beter Meubels teen bll

llker pryse. BabawaentJies, stootkarre
tjles, driewtele, llnoleums, tapyte, ens., 
ook altyd In voorraad. Geen katalogus. 
Meld waarin u belangstel. - VI!SSER-
1\lEUBELS, Langstraat 179, Kaapstad. 

3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Radto-lngenleurs, Stasieweg, Parow, 
verkoop en heratel Radio's en Elektrlese 
Toestene. Geregtstr~erde Elektrisltelts
aannemera. Foou 9·8435. 

HORLOSIES EN BRILLE 
H. I. STJifYN, De VUUerastraat 17, 

Vasco, K.P.-Vir horlosies en brllle. 
Verkoop en repareer. Persoonlike aa;n
dag. 19/9/TK 

1\IEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaal of 

siekte en berate! u regmatlge erfenls 
GESONDHEID. Ons beskik oor die 
middels en behandel aile stektes. Skryf, 
lnllgtlng gratis. - BOEREGENEES-
1\UDDELS, rosbus 4272, Johannesbur~. 

Al/9/49 

SIEKTES en Kwale verban! Opera
ales vermy en gesondheid herstel. 
Waarom dan sal u Ianger ly? Skryf, 
meld besonderhede, raadpleeg Die Boere
vrou, Poabus 7llll9, Johannesburg. 

(Nr. 2) 1/9/49 

GRYSHARE 
GRYSHARE herstel, sk!lfers verwy

der, haregroei bevorder, jong voorkoms 
verseker, dit waarborg GltYSHAAlt
WONDER, die jongste kunsmatige 
w~reldwonder haar- en kopvelvoedings
middel u. Skadeloos, kleurstofvry, r;j
per bottel, geld met bestelllng. BOERE-
OENEES!\ODDELS, l'osbu• 4272, 
lobannesburr. Cl/9/49 

(lrytbare en baard blnne eeo maand 
tot natuurl!ke kleur herstel of geld 
terug, vry van kleurstof. Bevorder 
h8oregroel, verwyder skllfera. 5/6 per 
bottel, posvry. Kontaut met bestelllng. 
Die Boerevron, Posbus '7669, lobaonea
b~. 014/6/50 

Besoek ons Tak in die Wandel
l'ang, Groote Kerk-gebou, vir 
Radio's, Elektriese Toestelle en 
Meubels. Skryf aan ons Pos
bestellingsafdeling, Phil Morkel, 

Posbus 2721. Kaa.psta.d. 

In sy hoofartikelkolomme het 
die blad beeltemal misgetas met 
sy misplaasde wysrede oor 
O.B.-aangeleenthede. Sommige 
van die blad se stellings is nie 
aileen foutief nie, maar dit gc
tuig van kwaadwillige venyn. 
Bowendien plaas die art ikel die 
blad in 'n dom Jig omdat dit die 
blad se oenskynlike onkunde 
openbaar oor die O.B. se le
wensbeskouing en toekomsbe
leid. 

TELEURST ELLING 

Blykbaar bet d ie niksvermoe
dende O.B. nie rekening gebou 
daarmee dat Die Vaderland se 
beleid van goedgesindbeid slegs 
geleentbeidsbeleid was nie. 
Noudat die voordeel wat daar
die ,goedgesindbeid" die blad 
sowel as die Afrikanerparty 
besorg bet, ingeoes is, kon die 
blad waarskynlik die versoeking 
nie Ianger weerstaan om te 
daal tot dieselfde politieke peil 
wat so waarneembaar eie is aan 
aile party-bebeerde blaaie nie. 
Skynbaar was dit die talle in
tekenare op Die Vaderland en 
die talle takke van die A.P. 
wat die O.B. besorg bet, wat die 
blad tot matigheid en goedge
Jindheid gestem bet. Die on
oordeelkundige venyn wat nou 
skielik. so onverwags opgedis 
word getuig beslis nie van goeie 
smaak nie. Dit skep die in
druk van opgehoopte gal, ge
paard bet 'n bele boel teleur
:otellings, wat na 'n stok gesoek 
bet om die bond mee te slaan. 

,KRLSISVERSK YNSEL" 

Indien Die Vaderland se stet 
ling as s.ou die O.B. 'n krisis
verskynsel wees reg is, dan bet 
die krisis sekcrlik ontstaan 
deurdat die polit;eke partye 
met hul kortsigt:ge g-e.jag agter 
stemme en setels aan besig is 
om probleme en vraagstukke so 
te vertroebel dat die heiligste 
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erfenis van geslagte wat kom 
onherroeplik verlore gaan. 
Hierdie pr oses is glad nie ge
stuit deur die onlangse eenwor
ding 1van die H .N.P . en A.P. nle. 
Eerder is d ie hoop op 'n regse 
draai· hierdeur verydel. 

Die O.B. se taak is baie dui
delik opgedra deur die geroep 
uit aile lae van die volk en dit 
is konsekwent deur sy hoogstc 
gesag gestel, naamlik om deur 
middel van staatshervorming: 
aan die onverantwoordelike en 
roekelose partystelsel die leisels 
te ontneem sodat die partye se 
afgrondkoers gestuit kan word. 

H E RVORl\IING 

As die O.B. se bestaan dan 
geregverdig word deur die be
staan van 'n krisis (waarmee 
ek saamstem) dan is daardie 
krisis steeds besig om meer en 
meer akuu te word en is die 
beboefte aan 'n hervormingsbe
weging, soos die O.B., juil'! op 
bierdie tydstip groter as ooit 
tevore. Vera! as mens let op 
die huidige ekonomiese en 
ander belangrike krisisse. Bo
wendien voorspel ek dat die be
boefte aan die O.B. groter en 
groter sal word, in dieselfde 
mate as d;e teleurstelling met 
die · politieke partye toeneem. 

1\fiskien besk ik Die Vader
la nd oor genoeg wyshei.d om in 
te s:en dat die o.:B. se groot 
taak dus n og op vervu lling 
wag. E n dat die volk d ie O.B. 
sal help om sy d oel te bereik 
nama te bulle bewus word <lat 
die e nigste hoop om aan die na
geslag hul God gegewe erfenis 
te besorg gelee is in die ver
vulling van die O.B. se taak. 

OPKOMENDE SON 

Ten slotte wi! ek Die Vader
land gelykgee dat 'n klein deel
tjie (hy se tien persent) van 
die volk, die sogenaamde eks
tremistiese groep, bulle van die 
res onderskei deur die opko
mende son nie te kan waar
ncem nie. Ek wil egter die 
blad daaraan berinner dat 
voorbeen in ons geskiedenis, 
byvoorbeeld in 1912, daar ook 
n klein dee!tjie van die volk 

was wat d ie opkomende son 
van Smuts en Botha nie kon 
waarneem nie. 

Die Ossewabra ndwag sien op 
die pad van die partystelsel 
geen opkom ende sonne nie -
maar slegs d onker nagte. En 
vir sy houding verwag by geen 
da nk van partyorgane of par
ty-k ramers n ie, maar wei van 
dif' nageslag. 

DANK AAN 
DR. V. RENSBURG 
Mnr. P . H . van Rooyen (Kom-

mandant), Darlingstraat, 
Aberdeen, skryf: 

Hiermee wil ek on::; gewese 
K.G. bedank vir die jare wat 
by ons gelei bet. Dankie, dr. 
Van Rensburg. U bet my sterk 
gemaak om te volbard in die 
stryd. 

U bet ons O.B.-lede geleer 
om egte Suid-Afrikaners tc 

opregte republikeine, maar ons 
wil ons O.B.-identiteit behou. 
Ons O.B.-skap mag ons vir niks 
ter wereld prysgee nie. 

Daardie klousule van die Na
sionale Party - wat my slegs 
toelaat om lid van die party 
te word as ck nie aan 'n orga
nisasie met 'n politieke strek
king, soos die Ossewabrandwag 
is, beboort n ie - kan ek nie 
onderteken of onderskryf nie. 

Dit staan my as O.B.-lid nog 
altyd vry om te stem vir my 
naasbestaande Afrikaner. 

Ek hoop u sal vir ons baie 
doen in die Nasionale Party, 
maar ek is bevrees dat u nie 
die geleentbeid daartoe sal kry 
nie. Ek se dit op grond van 
die verlede. Alles van die 
beste. 

Lank !ewe die Ossewabrand
wag! 

PARTYPOLITIEK 
SE SIRKELLOOP 

IS VOLTOOI 
Mnr. P. C. Kruger, Blinkwater , 

P k . Stoffberg, skryf: 
In 1907 het Karl Trichardt ge

protesteer teen die partypoli
tiek. In 1932 bet 'n klompie 
mense ook begin protesteer. 
Hulle het egter oenskynlik 'n 
skyndood gesterf. In 1938 het 
die Ossewabrandwag ontstaan 
wat die partypolitiek verwerp 
het. Daarna ook die Nuwe 
Orde. 

Die Smuts- en die Malan
seksies het hulle uiterste bes 
gedoen om die idee te onder
druk. En nou onlangs met die 
samesmelting van die H .N.P. 
en die A.P. bet bu1le veronder
stel dat die anti-partypolitieke 
groep nou vir eens en altyd 
onderdruk is. Maar nou word 
die groep uit 'n onverwagte 
oord versterk, naamlik deur 'n 
groep Engelssprekendes wat 
bulleself Die Seuns van Suid
Afrika noem. Gevolglik, toe 
die partyleiers dink dat die 
groep doodgemaak is, blyk hy 
sterker te wees as ooit tevore. 

Die a nti -partypolit ieke groep 

P artypolitiek het sy sirkel
Ioop voltooi e n sy tyd uitge
dien . Nou is b y besig om sy 
aandsk of te r y. 

I n die tydperk van veertig 
jaar - toe die partypolitiek 
boogty gevier bet - kon by die 
kleurvraagstuk in Suid-Afrika 
nie oplos nie. I nteendeel, elke 
partyregering wat ons gebad 
bet, bet sy deel gedoen om die 
vraagstuk a! meer onoplosbaar 
te maak. Aan praat het dit 
nooit ontbreek nie. Maar ons 
tyd Is te kosbaar om dit te 
vermors met boogdrawende toe
sprake. Ons het manne en or
ganisasies nodig van durf en 
doen. 

Weer 'n Krisis 
in Frankryk 

• 

Frankryk beleef tans sy se
wentie nde reger ingskrisis sedert 
die einde van die oorlog. 

Die buidige krisis is veroor
saak deur die bedanking van 
Edgar Faure se regering, wat 
verslaan is oor 'n voorstel om 
belastings te verboog; nadat by 
slegs 'n maand aan bewind was. 

Die Faure-regering wou be
lastings verboog om Frankryk 
se bydrae tot die Europese leer 
te finansieer. Aangesien die re
gering oor die saak verslaan is 
bet die sewentiende krisis 
(anders as die vorige sestien) 
internasionale betekenis in die 
sin dat dit Frankryk se Jid
maatskap van die Atlantiese 
Verbond en die daaruitvloeien
de verpligtinge, hoofsaaklik ten 
aansien van die Europese leer, 
direk belnvloed. 

Allerwee word bespiegel of 
die krisisse nie miskien die 
treetjies is wat lei na mag vir 
genl. De Gaulle nie. Hy is die 
Ieier van die Franse volksbe
weging - wat meer lede as 
enige enkele politieke party in 
die parlement het. 

1
, .. --------··----······-··-----""""-----·---,.,., ···------------··--------~ ____ _..._~_ 
T ien ]aar Gelede 
VROUE SING WANNEER 

HUL MANS GEVANG WORD 
Op 4 ~faart 1942 het Die O.B. geskryf: ,Volgens berig 

in die pers is oor die naweek van 15 Februarie twaalf Afri
kaners in Vryburg deur die polisie in hegtenis geneem. 
Onder hulle is t.alle boere asook 'n generaal van die Ossewa
brandwag. 

.. ~leeste van die inhegtenisnemings het die Sondag 
plaasgevind. 

,Maandagoggend het die vroue van die gevangenes op 
'n vragwa wat met viae versier was deur die strate gery en 
Afrikaanse voll{sliedere gesing. 

,Die optrede van bierdie brawe nie en baie van bulle weet nie 
vroue laat 'n mens terugdink eens waarvoor hulle aangehou 
aan die dae van die Tweede Vry- word nie. 
heidsoorlog toe die geesdrif van ,Elke oggend ontvang bulle 
die vroue dit vir die Engelse •n stuk droe mieliepap, sonder 
naderhand onmoontlik gemaak melk of suiker, met of sonder 
bet om die mans in Kaapland 'n bekfi:r swart koffie. Smiddags 
in begtenis te neem." ontvang bulle sleggekookte aart-

In dieselfde uitgawe bet Die appels en vleis wat oneetbaar is. 
O.B. 'n verslag gepubliseer van Saans kry bulle 'n gebrou wat 
'n toespraak wat genl. J. D. Jer- bestaan uit m ieliemeel en semels 
ling op Spr~~gs gebou bet. Hy I en tweemaal per dag kry bulle 
bet o.a. gese. droe beskuit. 

~~ li II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !i wees en te bly; om nie af tc ,,Genl. Jerling bet verklaar dat SONDER KLAG 

i i Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/3 per halfjaar. !i 
ij Voeg asseblief kommissie by plattelandse tjek. ii 
~;;n;;;;;;;;;;;;;;;;;;i!;;;;:;;;;;;;n;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;iiiiiiiiHin;;;;;;;;n;-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1~ 

sien van ons tradisies en be- by sy inligting uit die betrou-
ginsels nie; en om nie tc meng ,In die gevangenis word tans baarste bron bet en dat die de-
met die partypolitiek nie. Ons nagenoeg 200 persone aangehou. partement van justisie dit nie 
wil graag saamwerk met alle Geen klag is teen hulle opgestel , sal durf ontken nie." 
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ASIE. UITPUT 
( Van Ons Amerikaanse Korrespondent) 

' n Amptelike berig wat op 9 Januarie 1952 deu r Washington uit
gereik is, was so vaag bewoord dat die m eeste volkere feitlik niks geweet 
het omtrent die nuwe offer s wat bulle leie rs van bulle verwag nie. Twee 
punte was egter duidelik: (1) Die twee Angelsaksiese moondbede wil 'n 
noue, Angelsaksiese gemeenskap, die , Atlantiese Gemeenskap," vorm, 
waarby W es-Europa die rol van ' n b rughoof speel sonder dat W es-Europa 
verenig word . ( 2 ) Die Angel saksie se moondhede is daarvan bewus en 
is dit een !!j dat die volgende optrede teen die wereldkommunisme weer 
in die Verre Ooste plaasvind. 

Die eerste punt word ni.e nou 
behandel nie, maar spreek dui
dellk uit twee plekke van die 
am pte like berig, nl.: .,En die 
slotsin van die berlg onder
streep die voorneme van die 
Angelsaksiese moondbede met 
die woorde: ,Ons Is vasbeslote 
om 'n Atlantlese gemeenskap 
te vorm, nie vir die tcenswoor
dige taak van verdediging nie, 
maar as iets wat steeds verder 
ontwikkel.'" 

Dit is 'n klap in die gesig 
vir Adenau~r en Schumann. 

Die ander punt is die verkon
diging van d ie volgende 
Koreaanse oorlog. Ook hier Is 
dit dienlik om die betrokkl.l 
sinne van die amptelike kennis
gewing weer te gee: ,Ons ht>t 
die talryke probleme bespreek 
waarme<' ons twee Iande in die 
Verre Oostc te kampe het. 

,.Ons het ooreengestem dat ons 
verskillend" opvattings In vcr
band met Sjina ondergesklk 
staan aan die dringendc kom
munistiese gcvaar in daardle ge
biede . . . Ons is bly daaroor 
dat die Stafhoofde van Amerlka, 
Engeland en Frankryk binne
kort 'n gcmeenskaplikc konfe
rensie sal hou om SP"..Siale 
maatreC!s te oorweeg om die 
veiligheid van Suidoos-Asle te 
waarborg." 

ROOI INV AL DREIG 

Kort nadat bierdic woorde 
uitgespr~ek is, bet die konf.e
rensie van die drie stafhoofde 
van die Westerse moondb'?de 
plaasgevind in Washington, 
waaroor die ,N.Y. Herald 
Tribune" soos volg skryf: .,Die 
Franse regering bet die V.S.A. 
otfisi~el gewaarsku dat 'n inval 
In Indo-Sjina, soos reeds ge
meld, deur die Sjinese kommu
nlste geplan Is. Die Fran.se bet 
tcg'.llykertyd onoffisieel direkte 
Amerikaanse bulp, insluitende 
land-, see- en lugstrydkragte, 
vir so 'n moontlikheid verlang. 
'n Situasie vol gevaar ontwikkel 
in Indo-Sjina." 

Engeland bet, Juidens die 
Amerikaanse pers, daarop ge
wys dat die situasie in Birma 
vee! gevaarliker Is, aangesien 
teenoor die Sjinese troepe wat 
aan die grens staan, geen ge
organiseerde strydkragte opge
stel is nie, ~n die politieke self
standigbeid van Birma sluit uit 
dat Europese troepe sonder 
meer daarheen kan gaan. Enge
land het v~rder daarop gcwys 
dat die opstand in Maleia die 
stuur van Engelse troepe na 
Indo-Sjina onmoontlik maak. 

Dit maak nie saak waar die 
gevaar groter is nie; die felt 
bly dat Suidoos-AsH~ (Birma, 
Siam en lndo-Sjina) die kr!
tieke punte is In die reeds lank 
agterstallige tw.,ede bedryt van 
die oorlog in Asie; die oorlog 
wat met Sjina begin het, met 
Korea voortgesit en met Birma 
en lndo-Sjina nog lank nie \)4)

eindig word nie. 

de skouspel geopenbaar dat se
d~rt amper 7 maande .,bespre
kings omtrent die agenda vir 
'n wapenstilstand-konferensie" 
gehou word, waar die Kommu
niste as oorwinnaars verskyn. 

SLUWE SET 

Instede van persoonlike me
nings, laat ons die ,.U.S. News 
and World Report" spreek, 'n 
Wasbington.se blad wat in nouc 
vocling met die P entagon 
staan: .,Die Kommunlste bet 
die wapenstilstand nodig om 
hulle kragte te versamel en 
vera! om hulle vllegvelde in 
Noord-Korea tl.l !nstalleer en om 
tenks te voors!en. Die hele idee 
is 'n kommunistiese skaakstoot. 
lndien 'n wapenstilstand werk
lik tot stand kom, sal dit al
gemeen as 'n kommunistiese 
oorwinning beskou word," aldus 
die uitgawe van 14.12.51. 

,.Deur m!ddel van 'n wapen
stilstand sou die Sjinese kom
muniste bale prestige dwars
deur As!e w~n-hulle kan s~ 
dat hulle die magtige Ameri
kaanse le!lr tot stilstand ge
dw!ng het," aldus die uitgawc 
van 4.1.52. 

Die .,New York Times" wys 
op 11 Januarie op 'n ander 
punt, wanneer dit skryf: .,Die 
V.V.O.-afgevaardigdes in Pan
munjon het verklaar dat die 
kommunlste slegs krygsge
vangenes sou uitruil op 'n basis 
wat aan hulle 'n toename aan 
milithe sterkte vir die hervat
tlng van vyaudighede sou ver
seker." En die blad wys daar
op dat meer as 132,000 kommu
nistlese gevangenes In Ameri
kaanse hande is, terwyl die 
Kommuniste slegs 11,000 ge
vangenes vir ultruiling aange
meld bet." 

R USSIESE DOE L 

gegooi word. Hieruit s pruit 'n 
onoplosbare dilemma: Ameri
kaanse troepe mag nie gebruik 
word nie; F ranse troepe is te 
swak; maar I ndo-Sjlna en 
Suldoos-Asie mag nie verloor 
word nie!" 

DUITSE TROE PE 

Die leiers in Washington en 
Lond<an soek 'n u!tweg - deur 
die V.V.O.: Daar Is onder die 
druk van die Westerse moond
hede 'n besluit geneem waar
volgens die gesamentlike verga
derlng en nle net die Veilig
heldsraad nie, geregtig is om 
troepe van dle .,Streeksve!lig
heidsbond" orals te gebru!k 
waar 'n aanval dreig of plaas
gevind het. Met ander woorde: 
Troepe van die E isenhower
leer kan en sal deur mlddel van 
'n meerderhe idsbesluit van die 
V.V.O. se algemene vergaderlng 
na Indo-SJina of B !rma of 
Egipte of 1\lorokko gestuur 
word. 

In hierd!e Jig word dit dui
delik waarom die Westersc 
moondhede aandring op die le
wering van .,Duitse kontingen
te" wat n!e aan die politleke 
Ieiding van Duitsland onder
worpe is n!e: Soos eens die 
Keurvors van Kassel sy .,Hesse" 
as kanonvoer na die verre Ame
rika gelewer bet, n<at so moet 
die Kanselier van Bonn vandag 
sy Wcs-Duitsers as kanonvoer 
na die Verre Ooste !ewer. Hler
by moct mens die !tlubeid be
wonder, wat aan die Wes-Du!tse 
regerlng aile reg onts~ om enlge 
seggenskap uit te oefen oor die 
gebrulk van sulke .,Hesse" aan
geslen laasgenoemde aan geen 
politleke organisasle behoort 
n le! 

As dit werklik die doe! van 
die Westerse moondhede is, dan 
kan vandag reeds ges~ word dat 
die Tweede Koreaans~ Oorlog 

Dus: As die , Tweede met 'n VC<"!l meer openbare en 
Koreaanse Oorlog'' in Indo- katastrofale mlslukking sal 
SJina uitbreek, beteken dit glad eindlg as die eerste. Die 
n ie dat daardeur d ie oorlog in w~reldgevaar van die Kommu
Korea sal ophou nie ; inteen- nistlese imperlalisme kan sleg3 
dee!, dit is Juis 1\loskou se oorwin word deur 'n eerl!ke, 
krygslls om die strydkrag van werklik gelykstaande front van 
die W ester se moondhede in tal- vryheid en regverdlgheid. 
ryke klein enkel -oor loe uitme-
kaar te bO'U, en die magte fi-
nausieel en mlliU r te verswak 
sonder dat een enkele Russiese 
soldaat naby die front kom, 
voordat die laaste bedryf becin. 
Eers wanneer die Westerse 
moondhede deur die verenkelde 
oorloe verswnk is - en Rusland 
beskik nog oor 'u h alfdosyn 
ander m oontllke plekke gesklk 
vir oorlog, gelee tussen J apan 
en Duitsland - aileen dan sal 
die mag van Rusland self die 
beslissende hou slaan. Dlt Is 
reeds by d ie ultbreek van d ie 
Koreaanse oorlog vooMpel. 

Britte het 
ookA-Bom 

1\lnr. Churchill bet die parle
ment meegedeel dat Britta.nje 
ook 'n at~ombom besit. E n da t 
die land bowendlen oor die no
dige t~mst!ng beskik om ge
reeld a toombomme te vervaar
dig. Hy bet ge~ dat die vorige 
regering verantwoordelik Is 
da.a.rvoor; dit is tot bulle kredJet. 

Hy het egter die Attlee-rege
r lng verwyt dat bulle die felt 
geheim gehou bet - en dat 
bulle boonop vir hom (Churchill) 
'rt oorlogmaker genoem het ter
wyl hulle reeds die atoombom 
vervaardig het. 

REPUBLIEK MOET 
~ 

REGTE JNHOUD HE 
Mnr. P irow skryf In sy Nuusbrief dat goed verstaan 

moet word wat die republlek vir die Gesuiwerde polltikus is, 
naamlik presies dieselfde as die Union Jack vir die Sappe. 
, In beide gevalle bet ons te doen met 'n handige middel om 
sentiment op te sweep as die betrokke politieke party met 
sy ander beleid vasbrand. Hierdie spulletjie is nou a l vir 
tien talle jare a.an die gang, maar die pobllek laat hom 
nog steeds ewe gretig mislei." 

.,Wyle Tielman Roos het der
tig jaar gelede die spot gedryf 
met die Superjingo wat na 'n 
vergadering van die Sap-hoof
bestuur in 'n Amerikaanse kar 
ry, met 'n Union Jack wat in 
Duit3land gemaak Is en met 'n 
naturelie drywer langs hom om 
daardie nie-Britse kar te be
stuur. Vandag sou by hom ewe 
by tend kon uitlaat oor die R~
publlkeine wat Indie gesoebaf 
bet om binne d ie Ryk te bly, 
wat die Koning na die Unie u;t
nooi en wat ons goudreserwes 
op die altaar van sterling gaan 
opoffer . By nadere ondersoek, 
sou hy waarskynlik kon vasstel 
dat die veelgeprE'~e Republiek 'r 
Koellerepubliek binne die Brit~c 
Ryk is. 

INHOUD 

.,Ons glo aan 'n republikeinsc 
regeringsvorm en ons glo aan 'r, 
Suid-Afrikaanse Staat wat s~ 
volle soewereinlteit eers buitr 
die Brttse Ryk sal kan ontplooi 
Maar ons glo nog baie meer aar 
die inhoud van 'n Staat as aan 
sy vorm. 

.,De Valera h"t opsetlik jarc 
lank binne die Britse Ryk gebl) 
om die moontlike verenlglng
van Noord- en Suid-Ierland n!c 
finaal uit te skakel nie. Sy teen· 
standers, wat bcter Republikei
ne wou wees, het hierdie ldeaal 
verni<:!tig deur die band tusser 
hulle en Brittanje finaal af tr 
sny. Origens het hierdic star 
nog vir die binnelandsc nog vii 
die buitclandse beleid van Ier· 
land die geringste verandering 
of verskll beteken. Trouens, dit 
was onder De Valera en as ge
deelte van die Britse Ryk da 
Ierland gedurende die oorlog sy 
neutralitcit so noukeurig ge
handhaaf het, en dit was die 
Eerstc Minister van daardie 
selfde Ier!and wat aan die Duit
se G->santakap 'n roubesock ge
bring bet toe Hitler selfmoord 
gep!eeg het. 

HE RVORMING 

.,Nouja, om terug te kom na 
ons men!ng: Ons bet geen sin 
in wat dr. Van Rensburg een
keer verkeerdelik genoem 
het 'n Sammy Marks-republiek; 
m.a.w. 'n Republiek waar die
seitde clemente wat vandag so 
weelderig floreer ook weer die 
toon sal aangee nie. 

,.Ons bet na tuurlik nog mln
der begeer te na 'n &kyn reJ?U· 
bliek binne die Brltse Ryk soos 
l ndie dit vandag daarstel. Ons 
'!al wer k vir 'n Republlek buite 
die Ryk, maar ons sal oneindig 
harder werk om Suid-Atrika 
eers 'n ander administrat iewe, 
wetgewende en ekonornlese stet
sci te gee. As di E' RepUbliek dan 
kom, sal hy 'n inhoud be en nie 
net 'n veranderde Regerings-
vorm daar stel nie. 

.,Ons is ook vas oortuig dat 
die Engel:Jsprekendes wat In 
bulle eie belang gereed is om 'n 
nuwe stelsel - die Nuwe Orde
stelsel - te ondersteun, bale 
makliker tot Republikanisme 
bekeer sal word. Wyle dr. Jan 
Visser het met geleentheid ver
klaar dat die Sappe van hulle 
vlag 'n elekslc-vatdoek gemaak 
het. Die Gesulwerdes is beslg 
om die id~aal van die Republiek 
op soortgelykc wyse te verneder. 
Ons sal aangaan om te veg vir 
'n Republiek maar vir die regte 
soort Rcpubllek." 

Europese 
. Leer 

Die veertien ledelande van die 
Noord-Atlantiese Verbond, wie 
se vertcenwoordigers verlede 
week in Lissabon vergader het, 
het ooreengekom om vanjaar 
sowat vyftig divisies, vir diens 
te velde, en vierduisend veg
vliegtule, te voorslen aan die 
Wes-Europese opperbevel. Daar
by is sterk vlootmagte inbegrepe. 

&RILLE 
Bring u oogarls se voorskrifte vir br'ille na ous. 

GOEIE WERK TEEN BDJ.IKE PRYSE . 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker--Apteek 

--

Kerklaan, KAAPSTAD 
1\-laitlaridstraat, BLOEI\ffONTEIN 

Besoek ons of skryf om besonderhede 

NET 'N PAAR ITEMS 
om o In staat te st~l om ons pryse te vergelyk 

Boston Potlood-skerpmakera .. . .. . . .. . .. ... 0 15/- elk 
Mercury Draadheg-masjiene . . . . .. . . . .. . . . . @ 29/6 elk 
Dubbele Glas-Inkpotte ... . .. .. . .. . ... .. . . .. ... @ 6/ 9 elk 
Afrolpapler, 13 dm. x 8 dm. ... . . . ... .. . @ '1/ · per Rlem 
Tikpapler , 13 dm. x 8 dm ............. @ '1/8 per Riem 
Tikpapler , 10 dm. x 8 dm. . . . . .. .. . . . . @ IS/1 per Rlem 
Losblad Grootboeke - aile groottes in voorraad, 

• pryse vanaf atts/-

Alle Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om u volgende bestelling 

by ons te plaas. 
Hier behoort mens jou af te 

vra hoc die posisie in Korea op 
die oomblik lyk en hO" dit more 
sal lyk. Daar word die in die 
geskicdenls tot dusver ongeken-

Wat sal en kan die Westerse 
moondhede hlerteen doen? As 
bogenoemde artikel in die .,N.Y. 
Herald Tribune" 'n aanduldlng 
is, dan wcet hulle dit self nog 
nie! Die blad skryf: .,Die Ameri
kaanse generate stat Is onder 
aile omstandigb'?de eenparlg 
daarteen dat Amerlkaanse 
troepe in Indo-Sjina moct in-

SOLIS VAN .NIEKERK (EDMS.) BPK. Brittanje sal eksperimentele . 
atoombomontploffings in die uit-t lll 

~e::::~~: u~~::~:ngebiede van 1• 1 £ ·· k k @? 41 ' 
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Groote Kerkgebou S2!, KAAPSTAD Telefoon 1-'10'71 



BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 5 MAART 1952 

Bou Die Bree Volkseenheid 
(Vervolg van bladsy 1 kolom 4> 

as Opposlsleleler in Januarie 
1M2 tydens die Smutsbewind 
Kedoen bet, nl. dat die ~ge
ring 'n &publiek verklaar, 
want nou Is by mos aan be
wind en kan dit nou self doen. 

Ons het die reg, selfs die vry
moedlgheld hom met hlerdie 
versoek te nader op grond van 
ons ooreenkoms die jaar tevore 
dat belde Naslonale Party en 
Ossewabrandwag hul organisa
sles rig op die verwesentliking 
van 'n Chrlstelik-Nasionale Re
publlek o ore en ko m s t i g die 
rrondbeglnsels vervat in die 
Ontwerp-Grondwet. 

Die O.B. staan nog by die 
ooreenkoms bereld om te help 
met entre middel op enige ma
nter wat die omstandlghede 
mag verels. 

PARTY ONTWYK 
REPUBLIEK 

Maar gebeurtenlsse soos die 
jongste Empaalerkonferensles; 
die wyse van uitroeping van 
Elizabeth II van Engeland tot 
soewereln van die Koninkryk 
Suid-Afrlka en die aanvaardlng 
van die beglnsel van die repu
bllek blnne die Empaaier se 
Statebond met een Hoof nl. 
dleselfde soewereln; en vera! 
dat die Naslonale Party-rege
rlng geen republlek sal stig nie 
aangeslen die republlek, buite
kant die party, langs die weg 
van die breere volkswll verkry 
moet word dlt alles bewys 
dat u en ek nou nie Ianger 'n 
Republlek van 'n Party moet 
verwag nle. Dlegene wat so 
gedlnk het, het helaas, dwaal
llgte vir sterre aangesien! 

r.laar hierdle bekendmaking 
Is ook terseltdertyd 'n erken
nln,- dat werkllk breer volks
eenheld vir daardie doe! dus 
nie bllllle 'n party-organisasie 
cesoek moet word nle; - dat 
breer volkseenheid slegs buite
kant 'n polltleke party verkry 
kan word. Watter ontnugte
ring vir die tairyke repub1i
kelne binne daardle t\arty as 
bulle eers die betekenis, die 
impllkasle van daardle uit
spraak begryp! 

1\laar Is dlt dan ook nie 'n 
bewys van ons standpunt dat 
daar 'n breer volksfront be
staan of moet bestaan as slegs 
een saamresmelte Party nie? 
Is dlt dan nle ook 'n bewys van 
die noodsaaklikheid van die be
staan van 'n volksbeweging 
soos onder andere deur die Os
~ewabrandwag nagestrewe word 
nieT 

GROOTRAAD WAS REG 

waarvoor u en ek ons as 

1 brandwagte beywer? 

VRAE 

Ek stel hierdie vrae in aile 
erns want die volk wll weet: 

e W aarom moet ek dan my 
taak as lid van die volksbewe
ging wat grotere volkseenheld 
sock nou gaan verruil vir een 
van lidmaatskap van 'n poli
tieke party met beperkte le
wensruimte vir die volk? 

e Waarom moet ek dan 'n 
breere volkstrydterrein, die wat 
nog aileen 'n republiek kan 
bring, gaan vernon en beperk 
tot die van 'n eksklusiewe par
tyterrein wat nie eens tot ons 
republiekwording kan reik nie? 

Genl. Smith se 
Oproef> 

terrelne van die stryd nle, maar 
wei In die beginsels waaroor 
die stryd gaan. 

Omdat die O.B. - ten spyte 
van die Nasionale Party se 
stryd teen hom - tog gevoel 
het dat daardie party op die 
parlementere terreln die stryd 
vir die Afrlkanerbeglnsels voer, 
was die O.B. gewllllg en bet hy 
dlt uitdrukllk verklaar dat hy 
die stryd op die parlementere 
terreln aan die party sou oor
laat. 

Weens die sogenaamde ver
britslng van die party se Iei
ding sedert hulle aan bewind 
gekom het, word die republi
keinse stryd nle Ianger op die 
parlementere terrein gevoer nie. 
Op daardle terreln word daar 
trouens geen stryd meer vir die 
republlek gevoer nie. 

Daarom Afrikaners, brand-
1 wagte van wat ons volk heilig 

1\INR. J. A. SMITH 

Is, laat ons vanaand bier by 
hernuwlng onsself wy tot gro
tere, ernstlger en yweriger 
nasledlens in en deur die Os
sewabrandwag. 

HELP DAN MEE 

Ek rig my tot aile republl
kelnsg_eslnde Afrikaners van
nand en vra u in alle erns en 
welmenendheld: 

e As u waaragtlg en In aile 
opregtheld stry vir hierdle 
volksaak; 

e As u hart en slel aanvaar 
e Waarom moet ek dan nog en nastrewe algehele verwer

na die versekering van die ping van die volkskadelike 
Hoofleier van die nuwe party, dlnge op polltleke en maat
aangaande die onmag van 'n j skapllke gebled; 
party, binne in partydiens gaan e As u uselt en u organlsa
staan gebonde om niks In stryd sle wll lnspan om te veg vir 
met die beleid en vermoe van die herstel van etlese waardes 
d te party te doen of te verkon- in ons openbare volkslewe, 
dig nie? <As lid van die party morele oorwegings In die ver
mag ek buite die party aan houdlng van Afrikaner tot 
niks met 'n politieke strekking Afrikaner en van regering tot 
deelneem nie.) die volk; 

Noudat erken word dat die 
party onmagtig is om die re
publiek te bring, moet ons des 
te meer die skepping van die 
breere front deur die Grootraad 
ann ons opgedra by dle volk 
aanbeveel. Ek beskou hlerdle 
voorstel van die Grootraad as 
die vernaamste en allerbelang
r :kste praktlese stap en aksie 
tot die Republiek, wat nog 
deur enige organisasie gedoen 
Is. Laat ons uitvoering daar
aan gee. 

GEl\IEENSKAPLIKE 
STREWE 

e As u waaragtig voel vir 
en strewe na die verhefflng van 
die volk tot die hoogste nasie
dlens, samesnoerlng van die 
Afrlkanervolk tot 'n kragkern, 
'n absolute organ lese eenheid; 

• As u uself beywer vir 'n 
nuwe gesonde maatskaplike, 
ekonomiese en polltleke orde 
gegrond op reg, fatsoenlikheid 
en eerllkheld In die politieke 
en openbare !ewe; 

HELP DAN 1\IEE TOT DIE 
VERWESENLIKING VAN DIE 
IDEAAL VAN 'N CHRISTE
LIK- NASI 0 N ALE REPU-

Wat betref eenheid, volks- 1 BLIEK deur te help bou aan 
eenheid, in die sin en betekenis die breere volkseenheld wat 

Die Ieier van die Nasionale van samewerking van verskil- 1 daardie repubUek moet bring. 
Party self wys, en tereg ook, lende selfstandige volksorganl- Help steek aan die vryheids
ons 'n wyer rulmte aan - die sasies kan dit tog immer nooit vuur. Laat dlt helder en hoog 
breere volkswll waardeur ons sonder die grondslag ook van brand op aile heuweltoppe vau 
die republlek moet gaan sock. 'n gemeenskaplike ideologic be- die vaderland, In aile raadsale 
Is hlerdie openbarlng nie die reik word nie. Dit is ons taak van die volk, In alle boise 
bewys dat die Grootraad van om meer -as ooit gemeenskapllk dwarsdeur die land en in aile 
die O.B. weer reg was In sy be- :laardie ideologic te verkondlg Afrlkanerharte. 
slult oor die ultboulng tot 'n ten einde algemene samewer- Daartoe help ons God van ons 
breer nie-partypolltleke front king te verkry. Vadere, u en my. 
nle? Wat op die terrein van Daarom vra ons d.ie party om 
die volkspolltlek - nie die duidelik sy ideologiese strewe 
partypolltlek nie - sal beweeg. te verklaar. Op grondslag van 

Prof. Van Rooy Dlt Is na daardle terrein, die 'n gemeenskaplike strewe kan 
groot terreln van volkspolitiek ons sonder oorwegings van ele 
wat ons nog voortdurend aile voordeel of wins gesamentllk <Vervolg van bladsy 1 kolom 5) 
Afrikaners in bulle partye tot die stryd aanknoop vir die toe-
grotere volkseenheld roep as passing van die kernbeginsels om die repub!Jek blnne te la.at. 
wat een partlkuliere partyorga- ter omverwerplng van die hut- \Vat weet bulle van die republl
nlsasle, kan aanbled. Die volk~- dige volkskadelike liberallstlese keinse verlede'f Wat voel hulle 
polltleke terreln Is. dl~ terrem Britse parlement~re stelsel en vir 'n republlkeinse toekoms'f En 
waarop volksorgamsas1es aan- vir die bepa!ing van 'n duide- ons wat die voorreg bet om nog 

Ull d Ia g k k I oortuigde republikeine te wees, v en n s me aar an like grondslag vir ons volk se t swyg! \Vaarlik, een van die dae 8 aan. bestaanslewe op politieke, maat- begin die stene van die Vroue- 1 
1\laar bewys d:e Eerste skaplike en ekonomiese gebied. , en van die Voortrekkennonu-

1\llnlster se verklaring dan nie Saam kan ons dan voile spe- mente teen ons ,-etuig! I 
ook die bewering nle dat ling vir die dinamiese selfont-
aanslultlng en lldmaatskap plooiing van die ware christe
van 'n ekskluslewe party die lik-nasionale !ewe soek en vind. 
deur, nie aileen vir die Re-
publiek sluit nie, maar ook PARLEliE.VT£RE TERREIN 
vir die grotere volkseenheid Ons is nie geinteresseerd In 

1 ,.DIE O.B." word cedrult deur Pro 
Eccl•la-Dnlkltery, Stellenboac:h, vir 
dlt elenaan en ultgewera: Vooralag 
(Edml.) Beperk, Groote Kerqebou 
703, Poebua 1411, KerltpleiD. Kaap
lt.ad. 

GESELLIGE FEES 
OP ROBERTSON 

Verlede Vrydagaand bet die Robertson kommando 'n 
baie aaogename en geslaagde Vryheidsfees gehou op die 
plaas Viokrlvier van mnr. Philip du Plessis. Die aanwesiges 
bet op die werf onder 'n pragtige ou eikeboom bymekaar 
gekom. 

Mnr. J. A. Smith, waarne- :--------------
mende O.B.-leier en mnr. W. R. 
Laubscher, Voorligtlnrsoftisler, 
bet as sprekers opgetree. ~lnr. 
Gawle Marais, kommandant, 
was in die voorsitterstoel. Oenl. 
W. de V. Rabie bet die spre
kers bedank en gent. Smith 'n 
suksesvolle ampstyd toegewens. 

Die vroue van die Kdmmando 
bet gesorg vir heerlike geregte. 
Daar was geurige boerewors, 
frikadelle, aartappels, tamatles, 
vYe, waatiemoen en alles wat 
die maag maar kan begeer. 

GENIET 

Alma! het baie geselllg onder 
mekaar verkeer, en die gelcent
heid ten voile geniet. 

Die Boerejeug, onder Ieiding 
van Veldkornet Rossouw, het 
eers die brandende fakkel om 
die vuurstapel aan te steek aan 
genl. Smith oorhandig en daar
na In 'n wye kring om die vuur 
gestaan. Toe bet die aanwe
slges om die vuur gestap, hut 
stompie op die vuur gegool, en 
terwyl bulle in die vlamme ge
kyk het, het genl. Smith kort
liks gepraat oor die simbollese 
betekenls van die vryheldsvuur. 

Daarna bet elkeen 'n bedrag
gle in die republikeinse kissle 
gestort - op die wyse Is £8 
ingesamel. 

offers in die republikeinse kis
sle gestort. .£40 is op die wyse 
gegee. 

Genl. Max Smuts bet die 
Vryheldsgelofte voorgelees. 

Mnr. J. de V. Truter was die 
generaal-ln-bevel wat die aan
weslges welkom geheet en die 
verrlgtlnge gelel het. 'n Groot 
teleurstelling was dat dr. F. 
D. du Toit van Zyl, Kaaplandse 
Ieier, weens omstandighede 
bulte sy beheer nie aanwesig 
kon wees om sy toespraak te 
!ewer nie. 1.1nr. W. R. Laub
scher, Voorllgtingsoffisier, bet 
In sy plek opgetree. 

FEESSTEl\OIING 

Eerw. Du Toit bet die verrig
tinge met 'n mooi gehed ge
open; die skare het telkemale 
gesamentllk volksliedere gesing 
waardeur die feesstemming ver
hoog Is; mej. Tredoux bet voor
dragte gelewer wat alma! bale 
genlet het omdat sy dit mees
terlik ultgevoer het. Sy het ook 
een van oom Pieter Brink van 
Stellenbosch se gediggies 
Oor die O.B.-Ieidlng - voorge
dra. 

'n Reuse waatlemoen wat 
deur die Robertsonse fees <van 
die vorlge aand) geskenk is (en 

---------------J wat terloops deur twee Kaap-

Skiereiland 
se Fees 

Die geseUige verrigtlnge van 
die Vryheidsfees van die Skier
eilandse kommando's Is onder 
die borne in 'n laagte op die 
plaas Loevenstein van mnr. J. 
Dominy gehou. Toe die vuur 
sou aangesteek word bet die 
seuns en dogters van die Boere
'jeug, met brandende fakkels, 
langs die hange van die heuwel 
en deur die kloof na die brand
stapel aangestap gekom. Dlt 
was 'n aanskoullke aantog. Die 
waarnemende Ieier bet die sta
pel brandgesteek met 'n Boere
jeugfakkel en die aanweslges 
bet elkeen 'n stompie bout op 
die vuur gewerp en daarna hul 

stadse wagte gedra moes word) 
is vir £3 verkoop. Die Kape
naars s~. dankie Robertson. 

SUKSESVOL 
, 

Soos gewoonlik het die vroue 
weer reggestaan om vir die in
wendlge mens te sorg. En van 
ses-uur tot agt-uur toe die fees
verrlgtinge begin bet was dit 
'n gewoel by die koffie- en kos
tente en by die vure waar die 
vlels gebraal Is. 

Generaals Truter en J. A. 
Strauss wll bulle hartlike dank 
en waardering uitspreek teen
oor alma! - die sprekers; ver
naamllk die vroue; die wagte 
en natuurllk die Boerejeug so
wei as die aanwesiges - wat 
gehelp het om die fees sukses
vol en aangenaam te maak. 

0.8. 
VRIENDSKAPSENTRUM 

Vir 
Groote Kerkgebou 604, Kaapstad 

Heerlike koffie: Tee: Koeldranke: Roomys: Geroosterde brood: 
Toebroodjies: Soep en Nagereg 

Besoek o ns wanneer U in Kaapstad is 
Ons pryse-die bi/likste Ons diens-die beste 

O.B.-LYDENBURG 

AMAJUBA- FEES 
word gehou 

SATERDAG, 8 MAART '52 
by Komdt. W. de Bruin 

ROOIDRAAI 

Kom en geniet heerlike Boeretroos, 
Boerewors en Sosaties. 

Alles Volop. Almal W elkom. 


