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NOG MEER LESERS 
WERF INTEKENARE 

In 'n omsendbrief en aansluitende be~·eJ 
wat hierdiE> week aan offisiere en lede uitgestuur 
word, sit die waarnemende Ieier van die Ossewa
brandwag, mnr. J. A. Smith, sy reorganisasieplanne 
uiteen wat die Laerlrek moet voorafgaan waar die 
nuwe Ieier vir die Beweging gekies moet word. 

Moet Geskied 
Ooreenkomstig 
Besluite van 

Laertrek 
, Die eerste taak wat ek moet uitvoer is om 

Gedurende die afgelope week bet ons lesers weer die 
name van nege nuwe intekenare ingelewer. Die werwings
veldtog ga.a.n voort en die boodskap van die Ossewabrandwag 
word elke week in steeds meer en meer boise afgelewer. 
Hiervoor is die getrooe lesers van ons blad verantwoordelik 
en verdien holle tereg die dank van die bele Ben·eging. 

die organisasie in die noordelike geb iede te hers tel sodat ek in staat kan 
wees om behoorlik saamgestelde Geb iedsrade byeen te roep waarna ek ' n 
vohallige Uitvoerende Raad, Grootraad en Laertrek kan bele. Ek het 
besluit om dit te doen deur middel van 'n grondige reorganisasie oor
eenkomstig die bepalings van die 0. B. se konstitusie wat sodanige reorga· 
nisasie om die twee jaar vereis," lui die omsendbrief. 

Die Waarncmende Leier ver
klaar dat naodic bedanking van 
dr. Van Rensburg as Ieier van 

van Niekerk, Witrivier, bet twee nuwe intekenare! van die Beweging geval het en 

uitvoering gegee word aan die 
konstitusionele ver eistes, soos op 
die jongste Laertrek te Bloem
fontein besluit. 

UITVOERL'IlG V A...V 
BESLUITE 

Mev. J. Theron, Kofflcfontein, bccld wat u gestel bet. Ons I die O.B., die leierspligte outo
het twee nuwc lesers vir een oproep bly steeds dieselfdc, aan maties op hom as onderleier en 
maand gewcrt; mnr. N. W. J. l elke Ieser van ons blad: Wcrf Adjunk-kommandant - gencraal 

gereclde nuwe lesers vir 'n jaar dat hy hierdie posisie wettiglik ,Ek vlnd nou dat ten opsigte 

,Mnr. Buys bet cgter geweier 
om aan my versoek te voldoen. 
Onder hierdie omstandighede 
was ek vcrplig om hom skrif
tclik te bcveel om die gevraag
de stukke af te !ewer voor 31 
Maart 1952 en hom kennis te 
gee dat ek hom daarna ontslaan 
as stafoffisier. gewerf; mnr. D. F. de Swardt, Lc:9ers word weer herinner sal beklce totdat 'n Laertrck van die noordelike gcblede nog 

,Hy hct egter geweler om 
my skriftclike bevel te ge
hoorsaam. Op 31 Maart 1952 
het mnr. Buys se ontslag van 
krag gcword. 

Worcester, ccn Ieser vir een aan die blltong-pryse wat .,Suld- 'n nuwe Icier en K.G. gekies bet. nie uitvoering gegee Is aan 
jaar; mnr. N. J. de Kock, Lin- wester" uitgeloof het aan die Sodanige Laertrek kan of op die hierdie besluite nie. Bowendicn 
deshof, een Ieser vir een jaar; I drie pcrsone wat die meeste ge- gewone tyd saamgeroep word of is die Pretoriase kantoor ge
mnr. J. E. de Vllliers, Mossel- reelde lntekenare werf op Die op 'n buitengewone tyd vir die sluit en is daar in die noorde 
baal, een Ieser vir een jaar; en 1 O.B. gedurende die tyd 1 Jan. I besonderc doel om 'n Ieier te nie meet 'n kantoor en voltydse 
mnr. P. J. Nel, Mosselbaai, twee 1952 en 30 Augustus 1952. Die kies. Ten einde die verskillen- amptenare van die Ossewa-
nuwc lesers vir ses maande. eerste, tweede en derde prysc de gcsagsliggame (Uitvoerende brand wag nic. I ".As. gevolg van mnr .. Buys se 

Aan al hierdle lesers se ons I is vyfticn pond, ticn pond en Raad, Grootraad e n Laertrek) ,Die posisie is derhalwe dat wetermg om dl.c amptclike st~k-
baic dankie vir die moo! voor- vyf pond droe biltong. byeen te roep, moet daar eers I d' · t tt· 1 d d' kc van die Umale Hoofkwarher 

te emgs e we tge e e van te aan my te oorhandig moes ek 
- U.R. die vier. lcde is w~t die noodgedwonge uit 'n ~dcr hoek 

I{ W d G t t Lacrtrek vcrktes bet, en die vier begin om die organisasie in die Orea OW' roo s e l~de wat deur Kaapland. <Ge- noordelike gebiede te herstel." .1." 1 btcde A en B> aangcwys ts; en 
' ' dat Gebiede C, D, E en F geen BEHOORLIKE GESAG 

G E '' d vertcenwoordlgers op die U.R. Die \\'aarnemt>nde Leier ver-
. h?t nie. Hit>rdie posi&ie kan ~k kla~n voorts d.at by geen on-emors yan eu eur me sonder mee~ aanmar me. middellike stappe kan doen om 

Ek moet gevolglik stappe doen die organisasie in die noordelike 

B • t T d 0~ so spot-dig m?ontlik ~itvoe- gebiede te herstel en voltnllige rl Se Oe Oen rmg te gee nan d1e beslUJte van gesngsliggame dnar te &tel en 
die Laertrek. . te e rken indien by nie in besit 

" ,Korea is omske1> in een van die grootst~ gemor~e van die eeu 
en feitlik tot 'n onoploshare vraagst uk as ge~·olg ~'an die druk wat Attlee 
se regering gedurende 1951 op president Trum an uitgeoefen het. Dit is 
'n ge~l..iedkundige feit 111011der die minste tcenspraak," verklaar die gesag
hebhende Britsf' blad Intelligence Digest in sy jongste uitgawe. Die hlad 
herinner daaraan dat die spuitvliegt uie waarmee Britse en Amerikaanse 
(en ons kan h}voeg Suid-Afrikaanse) seuns vandag in Korea afgE>skiet 
word 'n geskenk \"an ·die Aulee-hewind aan Ilusland was. 

I? ~ k ' d sal dit waarskynlik in die vol- Britse en Amt-nka.an~>e seuns 
0 • kritieke tydstip toe 'n AsiC tans vecl gevaarlikcr, en I die spuitvliegtuit> .skiet elke dag 

besh~smg behaal on gewor- cnde 18 maande, bale vlnnig ~ood. Dit is onwnarskynlik d.at 
hct, 1s die V.V.O.-trocpe terug g t 'kk 1 danr vandag cen enkele spwt-

d t • . d t Rus on wt e . 
getrek om a gese IS a - aangedrewe vliegtuig in die Ro-
land op die punt staan om 'n TEENSTRYDIGHEDE reannse lug sou gewees bet, in-
wereldoorlog tc begin oor Kore~. ,Dit is •n baie snaakse Yer- dien bulle nie aan Rusland gegee 

Die blad vcrklaar dat daar n skynsel dat wanneer dit die was nie. Ons docn aan die hand 
gevaarlikc toestand in Korea Russe se bel.eid pas dat ons ge- dat die vorigc Britse bewind 
ontstaan het. Tans word weer halt moet word in optrede wat aan die publick 'n vcrduideli
gcse dat Rusland vrcde begeer. sy belange Jmn ~>kaa.d, u.an ons king moet gee. Wat is sy ver
,.Eikeen weet dat mnr. ~ttlee g~>~l\ word dat die Sowje~-1mie skoning dat by aa.n Rusland ~ie. 
se mening dat daar teen dte so- op die punt sta.nn om 'n \W~Id- middclc verskaf het om sputt
mcr van 1951 vrede sou wces, e? oorlog te bt>gin , en dat ons vl!egtuie te vervaardig waar
mnr. Eden (huidige Britse mt- m Ot>t wag a.ndt-rs steek on'! die mee ons manne vandag doodgc
nister van bultelandse sake) se kruit aan die brand. \Vanneer skict word?" ('n Paar jaar g~>
mening dat daar teen Januarie dit wt-er gaan om 'n heel be~kcie lede ht-t s ir S tafford Cripp~ 'n 
1952 vrede sou wees, ongegrond Yerdcdigingsprogram in \\'t'S- vyftiental spuitvliegtuie aan I 
geblyk het. Albei skyn ernstig Euro1,a, word ons vertel dat Ru.sland gegoo e n tlaardeur <Jje 
mislei te gewt>es het deur hul Rusland geen gt>dagte nan oor- geheim van die m.usjiene in Rus
rnadgewers. log b et nie en dn.t ons gekke is s iese han<le laat kom. Daar 

,.Eikeen wcct nou dat Rusland 
ten nouste met Sjina verbind is, 
en dat feitlik die helc Noord
Korcaa.nse oorlogsmasjicn Rus
sies is in oorsprong en bestuur. 
Dit alles is nou gestaaf deur 
!cite en in amitclike verklarings 
vcrduidelik." 

BRITSE PERS SE ROL 

om geld te mors op oordrewe word gemeen dat dit Rusla.nd 15 
ondernt-mings. Dit is nog snaak- jaar aan navorsing gespaar bet.) 
ser dat 'n reeks voornanstaande Dit was met so 'n regering en 
staatsmanne e lke keer in hit-rdie in sulkc omstandighede dat 
slagyster trap wanneer dit gestel Suid-Afrika aan die Britse mill
word. tE!re slclsel gekoppcl is en nog 

,Die teenstryd!gheid t~ssen steeds gekoppel bly. Dit is in 
die storic van dretgende wereld- sulke omstandigbcde dat Suid
oorlog oor Korea, en die storic Afrika nog steeds seuns opoffcr 
van 'n ,eeu van vrede' <van en daarvoor 'n paar miljocn 
Truman kort gelede) is inder- pond per jaar betaal - vir die 
daad wonderbaarlik. Maar 'n grootstc gcmors van die eeu." 
groot decl van die openbare me- " 
ning wat nie oor die inligting 
beskik nie en bevrces is vir 'n 

,Ek bet gevolglik mnr. P. W. van die stukke van d ie Uniale 
Buys, destyds nog deeltydse Hoofkwartier is nle want daar
stafho.of va~ die Uniale Hoo~- sonder kan by hot>~enaamd nie 
kwarbe.r (dtc .kantoor wat dte die samestelling Yan of die kom
noordclike gcb!Cde C, D, E en mando-rade of die Generaals
F bcdicn bet> op 8 :Maart 1952 rade of die Gt-biedsrade of die 
op Potchefstroom mond. ·lings Beh eerrade k ontroleer nie. 
gcvra om al die stukke van die En die eerste taak wat ek 
Uni.ale. Hoofkwartier wat in ~y m~et uitvoer is om die orga
bcslt IS, a~n my. te oorhand~g nisasie in die noordelike gebic
sodat ek dte nodlge stappc VIr de te herstel sodat ek in staat 
die berstel van die organisasie 
kan doen. 

NIE MEER STAFHOOF 

kan wees om behoorllk saamgc
steldc Gcbiedsradc byeen te 
roep waarna ek 'n voltallige 
Uitvoerende Raad, Grootraad en 
Laertrek kan bele. ,Ek hct die vcrsoek aan hom 

gcrig omdat by nie meer 'n vol
tydse amptenaar van die O.B. ,Ek bet besluit om dit te dot-n 
is nie, en omdat ek wat in deur middel ' 'an 'n grondige re
Georgc woon, in icder 'geval nie organisasie ooreenkomstig dit> 
deur hom, wat werk van 'n bepalings van die O.B. se kon
rondreis<'nde aard verrig, my stitusie wat sodanige reorgani
u~tvoerende pligte kan vervul I sasie om die twee Jnar vereis. 
me. (Vcrvclg op bladsy 4 kolom 4) 

REPVBLIKEINE WAS 
IN VERLEDE MISLEI, 

SE MINISTER 
,Na die Statuut van Westminster bet ons geglo dat 

ons net so vry soos Engeland was. Ann diegene wat 'n 
republikeinse staatsvorm begeer bet, is gese dat ons nie 
groter vrybeid kan kry nie. 1\laar sedert die uitspraak van 
die Appelbof is dit duidelik dat dit nie meer die posisie is 
nie," bet mnr. Tom Naude, Minister van Pos- en Telegraaf
wese, verlede week tydens die debat oor die Appelbof
uitspraak in die Parlement gese, en daaraan toegevoeg dat 
indien daar een ding is wat hierdie uitspraak gedoen bet, 
miskien ondoelbewus, dan is dit dat dit die republiek nader 
gebring bet. 

Voortgaande \\')'S die blad 
daarop hoc die Britsc pers on
ware berigte aangaandc Amcrl
kaansc standpunte publiseer, en 
sulke manne soos John Foster 
Dulles verkeerdelik voorstel as 
ekstrcmiste wat Europa tcrwlllc 
van Asle wil versaak. 

Korea is weens Britsc druk 
op pres. Truman omskcp in die 
grootstc gemors van die eeu. Ult 
vrees vir rcaksie in Europa het 
Truman tot so 'n mate rondgc
sllnger dat daar fcltlik hoege
naamd geen leierskap was nlc. 
Gevolgllk Is die tocstand In 

oorlog, sluk elke storic wat vcr
tel word ongeag die tecnstrydig
heid. 

Die Litau Re kommuniR, Simon I Mnr. Naud~ se uitlating is be
Zukas, wat as vlugtcling na langrik, maar dit is net so be
Noord-Rhodesie gekom bet, langrik dat hierdie deel van sy 

die land hierdle uitlating toege
julg het. Dit was dus van be
sondere nuuswaarde, en tog 
verswyg die Keeromstraatse 
koerant juis hicrdie deel van die 
toespraak. Waarom? Bestaan 
daar vrees dat die stryd teen 
die App~lhof dalk kan ont
wikkel in 'n stryd om die 
republlek? 

BRITSE GESKE~'K daarna in Kaapstad studeer en toespraak net in die plaaslike 
, Ten slotte moet dnarop gelet t~e l~ier van die Naturelle-orga-1 Engelse pers opgeneem was en 

word dat <lie een amptelike ver- msaste, African Congress, van nie in Die Burger nie. Volgens 
klaring na die ander in die Rhodesie gcword b et, moet uit die Cape Times was daar toe
jongste tyd nadruk It\ op die Noord-Rhodesie verban ~ord, juiging aan dle regerjngskant 
toenaDlt' in Russiese spuitaange- volgens .aanbeveling van die I toe by dit gese het, en ongetwy
drewe vliegtuie in Korea. Bier- hooggeregsbof. • feld sou republlkeine dwarsdeur 

• 
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DIE O.B., WOENSDAG, 23 APRIL 1952 

. 
SMEE 'N REPUBLIEK 

IN DIE VLAMME 
Die voor die hand liggende oplossing vir die grondwet

like warboel waarin ons land nou beland het, naamlik die 
uitroeping van 'n republiek op so 'n volkseiendomlike grand
slag dat die partypolitieke twispunte van vandag so'os droom
beelde sal vervaag, is tot sover nog nie deur die Regering 
aanvaar nie. Slegs een verantwoordelike lid van die kabinet, 
mnr. Tom Naude, het die republikeinse ideaal in verband 
met die krisis gebring, maar die feit dat hierdie deel van 
sy toespraak nie in die senior-mondstuk van die Nasionale 
Party, Die Burger, opgeneem is nie, voorspel niks goeds 
nie. Dit skep die indruk dat die Malan-rigting in die party 
graag die republiek uit die huidige twis wil hou. Dit is 
ongelukkig, want as die geleentheid vir algehele hervorming 
van ons staatstelsel en die verkryging van 'n republiek 
hom ooit gunstig voorgedoen bet, dan is dit nou wanneer 
selfs die Engelssprekendes in ons land fout vind met die 
Britse stelsel en die gevare daarvan vir 'n land soos Suid
Afrika met sy beterogene bevolking onbevange erken. 

Aau die ander kant mag dit weer sy nut he as 'n bewe
ging vir republikeinse bervorming juis nie van uit die party
politick geloods word nie, waar agterdog en ingegrawe 
vooroordele die stryd net des te bitterder sal maak. As 
daar ooit behoefte bestaan bet aan 'n volksbeweging wat 
die voortou kan neem om 'n nuwe rigting in ons J)olitiek te 
bring, 'n rigting wat staatshervorming as onmiddellike poli
tieke doel aan die volk in al sy lae kan voorhou, dan is dit 
nou wanneer die blankes bul byle slyp om mekaar die koppe 
af te kap oor 'n saak wat per slot van sake sy wortel bet 
in die wins of verlies van •n halfdosyn partypolitieke setels 
wat deur Kleurlinge oorheers word. 

WORTEL VAN STRYD 

Laat ons dit baie duidelik verstaan: Die huidige oplaai
ing van gevoel waarin verantwoordelike Ieiers selfs van 
geweld en rewolusie praat, wyt sy ontstaan nie aan 'n 
diepgaande konstitusionele strydpunt nie. Dit gaan nie oor 
die vraag of Suid-Afrika as staat vry of onvry is nie. Dit 
bet selfs sy oorsprong nie by die vraag of die Parlement 
oppermagtig in die Suid-Afrikaanse koninkryk is of nie; 
dit bet sy oorsprong by die feit dat die Nasionale Party 
as bewindhebber die Kleurlingst.emreg so wou verander dat 
dit vir homself onder meer sekere setels sou besorg en vir 
die Verenigde Party sekere setels sou gekos bet. Met ander 
woorde, die ontketening van haat en nyd onder die blankes 
bet sy oorsaak in die partypolitiek waar die een party waak
saam op loer le. om t~ verhoed dat die ander iets doen wat 
nadelig vir sy verkiesingskanse kan wees en waar hy glo 
dat elke maatreel van die ander party voorbedag is op so 
'n benadeling van sy teenstander se kanse en die bevoor
deling van sy eie. Hierdie atmosfeer van party-konkurrensie 
liet dit moontlik gemaak dat 'n ontploffing plaasgevind bet 
uit 'n vlammetjie wat in 'n nie-partypolitieke staat hoogstens 
die aandag van 'n paar filantrope en anargistiese agitators 
sou getrek bet. 

In die partypolitieke atmosfeer kan geen saak op sy 
verdienste benader word nie, en daarom is die enigste 
uitweg uit die huidige politieke kruitdampe die herskepping 
van ons staat 'op 'n grondslag waar die volk regstreeks hom
self kan regeer in plaas van sy gesag oor te dra aan 'n 
politieke party wat Of aan die volk voorgeskilder kan word 
as 'n ,kliek," of hom inderdaad kan gedra soos 'n kliek 
wat net begaan is oor sy eie welsyn. 

NUWE STRYDPUNTE 

Dit is duidelik dat hierdie stryd wat deur partypolitieke 
oorwegings ontketen is, net soos vuurvlamme steeds wyer 
sal gryp totdat dit ons hele samelewingsgebou in puin sal 
le. Die eerste fase van die stryd oor ,Kleurlingregte" het 
reeds oorgeslaan na ,grondwetlike stabiliteit" en na ,parle
mentere soewereiniteit" ten opsigte van die regbank - alles 
dinge wat op sigself strydvrae kan vorm, maar wat nou 
vir die eerste maal losgewikkel word, alles na aanleiding 
van Kleurlingstemreg. Maar een belangrike ding wat dit ook 
Iosgewikkel bet, en wat vir ons as repnblikeine van besonder 
bela.ng is, is die lig wat dit werp op ons staatkundige posisie. 
Selfs uit die mond van 'n kabinetsminister het ons nou 
bevestiging gekry vir die O.B. se standpunt dat Britse 
vryheid nie repu.blikeinse vryheid is nie, en dat die volk 
al die jare mislei was deur die storie dat Suid-Afrika ,net 
so vry soos Brittanje self is.." Daarom is dit noodsaaklik 
dat uit die vlamme wat non omhoog geblaas gaan word 
uiteindelik nie net roet en as gaan oorbly nie; of nie net 
die wins van 'n paar partypolitieke setels nie, maar iets wat 
al die rook en stof darem werd sal wees: die repnbliek 
gegrond op 'n stelsel van onderlinge samewerking in plaas 
van onderlinge partyoorlog. As die stryd so fel moet wees 
dat daar selfs aan geweld gedink word, laat die resultaat 
dan wees nie net die wysiging van een artikel in die Britse 
grondwet nie, maar die vervanging van die hele grondwet 
deur 'n volkseie republiek. 

l Van die 
:::::::;·::""' "'""'""[! 

Os op die 

0 pposlS'temagte 

Deur Sybrand I 
Dit is darem wonderlik hoe Gesuiwerd,e Standpunt 

die geskiedenis homself berhaal. 
Toe ek verlede week in die 

koerante gelees bet van die 
opposisielcier, mnr. J. G. N. 
Strauss, se aankondiging op 'n 
Kaapstadse vergadering van die 
vercniging van die oppo.sisie
magte teen die regeringsparty, 
bet my gedagtes teruggegaan na 
1941 - die jaar waarin Afri
kanereenheid gestalte gekry 
bet . . 

Net soos die Verenigde Party, 
d!c Torch Commando en die Ar
beidersparty in 1952 verenig bet 
of oorecngekom het om saam te 
wcrlt ten einde die regerings
party by die aanstaande verkie
sing te verslaan, net so het die 
Hercnigde Nasionale Par(y of 
Volksparty, die Ossewabrand
wag, die R.D.B. en die F.A.K. in. 
1941 hulsclf vercnig onder die 
Ieiding van die Eenheidskomi
tee - om te veg vir die verkry
ging van d!e republiek. 

Die huidige opposisiemagte 
bevind hulle derhalwe vandag 
in dicselfde posisie as wat die 
destydse opposisiemagte bulle 
in' 1941 bevind bet. 

Ons weet alma! hoc kortston
dig die Afrikanereenheid van 
1941 was en dus ken alma! die 
tragiese geskiedenis van ver
deeldheid gedurende die jare 
na 1941 wat die Afrikanerdom 
vernedcr en magteloos gemaak 
bet. Die toekoms sal egter 
moet leer wat van die vereni
ging van die huidige opposis:c
magte gaan word. 

V erskillende Grondslae 
Blykbaar verwag die Nasio

nalc Party se leicrs dat die Ver
enigde Party die Torch Com
mando die stryd sal aanse net 
soos bulle destyds ten aansien 
van die Osscwabrandwag gedoen 
bet en dat die opposisie-gcledere 
gevolglik ecrsdaags net so ver
deeld sal wees soos d ie Afrika
ners in die jarc na 1941 gewees 
bet. Dit mag gebeur; maar ek 
betwyfel dit. 

Daar is tog 'n baie belangrike 
verskil tussen die huidige oppo
sisie-eenhcid en die Afrikaner
eenheid van 1941. 

In 1941 bet die vereniging van 
die Afrikanerorganisasies plaas
gcvind rondom 'n ideaal, nl. 
die ideaal van 'n Afrikanerre
publiek ooreenkomstig die bc
kende Republikeinse Grondwet 
wat dcstyds opgestel en uitge
vaardig is. In 1952 vind die 
vcreniging van die opposisie
organisasies plaas rondom 'n 
bepaalde aksie, nl. 'n stryd om 
die Nasionale Partyregering by 
die stembus te verslaan. Ek 
beskou dat hierdie vcrskil 'n 
baie belangrike vcrskil is. 

Dit moet sekcrlik aangeneem 
word dat daar verskille, bes 
moontlik diepgaande verskille 
tussen die drie opposisie-organi
sasies bestaan wat nou bcsluit 
bet om hul kragte te verenig. 
Maar dit moet ook aangencem 
word dat daar geen verskille 
tussen bulle bestaan oor die gc
meenskaplike strewe om die 
Nasionale Partyregering te be
vcg en hom 'n verkicsingsnedcr
Jaag toe te dien nie. Dit lyk 
vir my dat die opposisie-organi
s:1sies se vcreniging blywend 
kan wees (minstens totdat hulle 
'n verkiesingsoorwinning behaal 
het) solank as wat bulle bly 
konsentrecr op bulle gcmecn
skaplike opposisie teen die Na
sionale Partyrcgering en nie 
met mekaar se verskillende be
ginselstandpunte lol nie. 

• 

Ek neem hierdie standpunt in 
op grond van die ervaring wat 
die Afrikanerorganisasies opge
doen bet. Omdat die Herenigde 
Nasionale Party nie wou saam
werk met enige organisasie (by 
name die Ossewabrandwag) wat 
nie die standpunt van die party
Jeiers wou onderskryf en aan
voor nie, het die partyleiding 
die stryd teen die Ossewabrand
wag ontketen en die verdeeld
heid in Afrikanergeledere laat 
ontstaan. Die Ossewabrandwag 
se oplossing vir die verdccld
heid en sy rescp vir samewer
king, was 'n volk.sfront van 
Afrikanerorganisasies, wat elk
cen sy eie identiteit en beginsels 
behou, JVaar wat saamwerk teen 
die gemeenskaplike vyand, die 
destydse oorlogsbewind van 
veldmaarskalk Smuts. 

Dit wou die Herenigde Ma
sionale Party. nie aanvaar nie. 

In 1947 bet die H.N.P. tog 
hierdie gedagte in 'n enigsins 
afgewaterde vorm aanvaar toe 
hy deel geword bet van 'n 
,front" bestaande uit die H.N.P. 
in koalisie met die Mrikaner
party - wat op sy beurt die 
ondersteuning van die Ossewa
brandwag geniet bet. Hierdie 
onvolmaakte front bet in 1948 
die verkiesingsoorwinning be
haal. 

Sedertdien bet die H.N.P. 
weer teruggckeer na sy ou 
standpunt. Onder die nuwe 
naam Nasionale Party bet by 
die Afrikanerparty ingesluk op 
die grondslag dat die ingesluk
tes die Nasionale Party-Jeiding 
se sienswyse onderskryf en aan
vaar. En wei tot so 'n volslae 
mate dat mnr. N. C. Havenga, 
die voormalige Afrikanerparty
leier, vandag die sky! geword 
hct van die hele Opposisie omdat 
by sy standpunt ten aanslen van 
kleurwetgewing en grondwetlike 
stabiliteit volkome verloen het. 

En O.B.-Iede mag lede van 
die Nasionale Party word mits 
hulle nie politick bedryf in hul 
organisasie nie en mits hullo 
nie beginsels verkondig wat 
bots met die beleid van die Na
sionale Party nie. 

Gevolglik is die Nasionale 
Party weer terug by sy ou uit
sluitende en gesuiwerde stand
punt wat die oorsaak is van 
verdeeldheid in Afrikancrgc
Jedere. 

]arelange Misleiding 
,Waarnemer" van Robertson 

skryf: ,Reeds vir baie jare a! 
skeer die partypolitici met ons 
die gek deur vir ons te vertel 
dat ons 'n soewerein onafhank
like volk is en dat ons in ons 
eie repllbliek nie vryer kan wees 
as wat ons vandag onder die 
Britse kroon is nie. En nou? 
Nou moet die partypolitici die 
howe van die land minag en die 
regters verkleineer, want as 
hulle dit nie doen nie, moet 
bulle erken dat bulle al die jare 
die volk mislei bet. 

,Waarom erken bulle dit nie? 
Dan kan bulle mos soos goeie 
Mrlkaners weer veg vir repu
blikeinse vryheid. 

,President Paul Kruger bet 
vir ons 'n definisie gegec van 
Britse vryheid: Britse vryheid 
is die vryheid van die bobbejaan 
aan die paal. Aanvaar die Afri
kaner Britse vryheid dan bet by 
sy kop in 'n strop gesteek. Hy 
is dan volkome vry om te skop, 
te wurg, te spartel, te doen net 
wat by wil - maar sy kop bly 
in die strop. , 

,Is dit nie presies wat van
dag gebeur nie? Kyk net hoe 

gaan die ministers van die land 
tekere? Hulle skop en spartel 
en wurg tot vermaak van almal 
wat bulle gadeslaan. Maar so 
ver ek kan agterkom bly die 
strop maar om hulle nek. Dit 
lyk vir my dat die Regering 
tekere kan gaan soos by wil, 
maar dat die wet wat die App~J
hof onwettig verklaar bet oor
eenkomstig die konstitusie wat 
die Britse parlement aan die 
Unie gegee bet, steeds onwettig 
bly. 

Die T roefkaart 
,Ek weet nie waarom die 

lcicrs van die regeringsparty 
ammelce-dcur met die Verenig
de Party en die Torch Comman
do baklei nie. Hierdie organi
sasies het die ander kant van 
die tou beet waarmee die strop 
om die Rcgering se nek vasge
bind is. Die Regering moet bulle 
laat staan en sy troefkaart 
speel. Hy moet die strop om sy 
nek Josmaak. Dan staan bulle 
met 'n nuttelose stukkie tou in 
hul hande. Die Regering moet 
die Britse vryheid afskud. Hy 
moet die republikeinse vryheid 
aanvaar deur die republiek uit 
te roep. 

,Dit is die enigste troefkaart 
wat dr. Malan het om te speel. 
Laat by dit speel. Hy moet nie 
net ander uitdaag nie. Hy moet 
self ook die uitdaging aanvaar 
wat die omstandighede aan hom 
stel. Die tyd vir die republick 
is ryp. Is die Nasionale Eerste 
Minister, dr. Malan, ryp vir die 
tyd?" 

N .P. se Gesindheid 
teenoor O.B. 

Een van my lesers wat hom
self ,.Offisier" van Kaapland 
noem skryf aan my dat by dit 
laakbaar vind dat Die Burger 
(die hoofpropaganda- kocrant 
van die Nasionale Party) nie 
geskroom het om dr. De Vos, 
die Icier van 'n nuwe kerkstig
ting in ons land, aan die Osse
wabrandwag te probeer koppel 
nie. Die koerant bet, nl. ver
meld dat hy (dr. De Vos) 'n 
,.kapclaan van die O.B." was 
indertyd in Durban. Waarom 
moet die koerant nou juis dit 
vermeld, vra my Ieser. Want 
wat het dit met die prys van 
aartappcls te doen? 

Ek stem saam met my Ieser. 
Die feit dat Die Burger die Os
sewabrandwag by die hare in
sleep in sy beriggewing oor dr. 
De Vos, beskou ek as voorbe
da,gte kwaadwilligheid teenoor 
die Ossewabrandwag. Dis 'n 
treffende getuienis van die Na
sionale Party sc gesindheid 
teenoor die O.B. 

Waarheid is natuurlik dat 
baie predikante van die Holland
so kerke kapelaan van die Be
wcging was en dat party nou 
nog is. Dr. De Vos was dcs
tyds nog predikant van die 
N.G. Kerk en is deur die O.B. 
om sekere redes as lid geskors 
terwyl by nog in Durban was. 
Destyds is hierdie skorsing deur 
H.N.P.-blaaie gcbruik om die 
O.B. aan te val omdat hy .,sy 
hande aan 'n gesalfde geslaan 
bet." Nou moet sy vroeere lid
maatskap weer' gebruik word 
om hom aan die O.B. te koppel 
- en aan die Torch Commando. , 

Baie Bedenklik 
Vera! die volgende paragraaf 

in Die Burger Jyk baie bedenk
Jik in di~ lig van bovermelde 
feite: 

.,Dr. De Vos is ook onder
vra oor die bronne van die 
fondse vir sy veldtog. Hy bet 

(Vervolg op bladsy 3 kolom 1) 
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GEKLASSIFISEERDE 
ADVERTENSIES 

TARIEF: 
BuJsbondd.lke ltennlacewtn«• : 

(Verlowtng, . huwellk. geboorte, 
atertgeval, In memoriam, gelukwen
stn.r, ens.) 1d. per woord; minimum 
2/6 per plaalng. Vooruttbetaalba.ar. 
Vtr herh&lillgs 2'5 peraent a.fsla.g. 

Ba.ndelaadverienllee: 
Eerste plaalng 2d. per woord. VIr 

herh&llnga 211 peraent a.tala~ 

Intekengeld op ,DI& O.B." (ver
akyn weekllks): 12/6 per j&&r of 
6/3 per 6 ma.a.nde. VooruJtbetaal
baa.r. Stuur adverten$iegeld, beatel
llnga en lntekengeld na VOOBSLAO 
(EDJIIS.) BJ:PEB.K, Poabna Hll, 
IUAPSTAD. 

VERLOWING 
DANNHAUSER-DE BRUIN.-Hler· 

mee wens ons twee, Braa.m en Alida, 
aan ons O.B.-vriende(-inne) bekend te 
ma.a.k dat ons op 12 April verloof ge
raak bet. 23/4/lB 

MEUBELS 
~IEUBELS.-Beter Meubels teen bll

liker pryse. Babawaentjies, stootkarre
tjiea, drlewiele, Unoleums, ta.pyte, ens., 
ook altyd In voorrnad. Geen ka.ta.Iogue. 
Meld waa.rin u bela.ngstel. - VISSE&
MEVBELS, I..an~rstraat 179, K>lat>st&d. 

3/12/ 11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Ra.dto-lngenieurs, Swteweg, PaTow, 
verkoop en herstel Ra.dlo' a en Elektrtese 
Toestelle. Geregtstreerde Elektrl.alteits
&a.nnemers. Foon 9·8435. 

HORLOSIES EN BRILLE 
B. J. STJI:YN, D" vnuer81traat 11, 

Vnseo, K.P.- VIr horlosies en brllle. 
Verkoop en repareer. Peraoonlike a.an
dag. 19/9/TK 

GRYSHARE 
GRYSJIABE, skllfers, ou voorkoms, 

onnodtg. OortU!g u self deur GRYS
HAARWOI\'"DER, die jongste kunsma.
tige wereldwonder, ·ha.a.r- en kopvel
voedtngsmlddel te gebrulk. Skadeloos, 
ltleurstotvry, 5s. per bottel, geld met 
beatelllng.-BoeTegeneesm!ddels, P011bns 
4!7:1, Johannesburg. Dl/9/49 

ANTIORYS beratel &"J"YShare en baard 
tot natuurlike I<Jeur. Geen kleuratof. 
Verwyder akUfera, Ja&t hare groet, ena. 
Gewa.arborg of geld terug. 6/6 per 
bottel, poavry. Konta.nt met bestelllng. 
Die Boerevrou, Posbus 7l!l!9, Joba.Jlnes
hr&". • EH/6/~ 

l\IEDISYNE 
OESONDIIEID Is u regmatJge crfenls. 

OortU!g u..elt deur ons beha.ndelings te 
gebrU!k en u kwa.al te ontwortel. Skryt, 
tnllgtlng gratls, Bo<'regencesmtddels, 
Pollbus U7J, Jobannesburg. B1/9/49 

Dulsende II reeds v&n bulle kwa.Je 
..,vry. T&lle vtnd daagliks baat. Waar
om aal u l&nger Jy? $kryt d&dellk. 
Ra.adpleef: Di& Boerevrou, roabns 711119, 
.Jobanne.bur,;. (Nr. 3)1/9/49 

SYBRAND 
<Vervolg van bladsy 2 kolom 5) 

erken dat by in die oorlogs: 
jare, toe hy in Durban ge
stasioneer was, 'n kapelaan 
van die Ossewabrandwag was. 
Hy het ontken dat die Torch 
Commando se organisasie in
gespan was om Maandagaand 
die stadsaal te vul." 

Hoe uit voeling dr. De Vos 
met die Ossewabrandwag is, 
blyk uit sy bewering dat die 
voorsitter van die Grootraad 
ook 'n ,Broederbondpredikant" 
is. Sedert die afgelope jare is 
prof. D. J. van Rooy voorsitter 
van die Grootraad en by is 'n 
hoogleraar in wiskunde. 

(Vervolg van kolom 5) 

partypolitiek ons volk nou op 
konstitusionele gebied beland 
bet, bet my oortuig dat niks 
minder as 'n republiek buite
kant die Statebond ons rasse
vraagstuk kan oplos nie. Om 
van 'n republiek binne die 
Statebond te praat, is nie al· 
leen onsin nie, maar is die ge
dagte van mense wat ons volk 
wil mislei, want so 'n republiek 
is nie die papier werd waarop 
die konstitusie geskryf word nie. 
Hou koers, O.B., en staan soos 
'n vuurtoring buitekant die par
typolitiek en u sal die vrugte 
van 'n eerlike stryd pluk. 
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Britte Trap in Stalin 
Handelslagyster 

se HET BRITTANJE 
. BENADEEL 

Die Australiese eerste minis
ter, Robert Menzies, is deur 
Churchill na Londen ,genooi" 
vir samesprekings in verband 
met Brittanje se ekonomiese 
krisis. AustralH\ het onlangs in 
sy eie belang aansienl1ke in
kortings gemaak ten opsigte 
van Britse invoergoedere. Hier
die disloj~e stap van 'n domi
nium het groot beroering in die 
Britse parlement te weeg ge
bring, en het ook bygedra tot 'n 
mate van werklo6sheid in 
sekere Britse nywerhede. Nou 
meet Menzies blykbaar gaan 
rekenskap gee. 

Op 9 April bet Die O.B. verwys na die ekonom.iese 
wereldkonferensie in Moskou waaraan die Britse handelslui 
so vlytig deelneem, en bet ons in verband met die konfe
rensie gese dat dit deur Stalin bele is s!)esifiek met die 
doel om die Weste se oorlogsvoorbereidsels te verlam deur 
m.iddel van die opwekking van handelsbegeertes. ffierdie 
standpunt word in 'n emstige waarskuwing onderskryf 
deur die deeglike Britse blad Intelligence Digest, wat 
verklaar dat die ekonomiese konferensie van groot belang 
is vir die Rnssiese buitelandse beleid en bedoel is as 'n 
wig tussen die Westerse volke. 

Die totale bedrag wat die 
Russies-beheerde wereld die 
Weste aanbied word op onge
veer £6,000,000,000 gestel vir die 
volgende drie jaar. Hiervan sal 
Sjina £1,700,000,000 aanbied en 
Rusland ongeveer £1,300,000,000. 
Die Britte bet r eeds besluit om 
erts aan R usla nd te lewer e n 
die verwagting is da t dit later 
ook sulke oorlogsmateriaal soos 
koper, tin en rubber sal insluit. 

Die blad verklaar dat die r---------------------------------
bele Sowjet-bebeerde propagan
da-masjien daarop toegespits 
was om die voordele van handel 
tussen Oos en Wes tuis te bring 
in die bele nie-kommunistiese 
wereld: ,,Die l\1oskouse konfe
rensie is be~oel om die aanlok
likheid (van so 'n handel) tuis 
te bring en sodoende die weg 
te baan na. politieke kompromis. 
Indien die gedagtes van invloed
ryke \Vesterse bandelslui hier
voor gevang kan word sal ge
poog word om bulle te oortuig 
da.t politieke en strategiese kom
promisse noodsaaklike en ver
kieslike voorafgaande reelings 
is. 

,Die Moskouse ekonomiese 
konferensie sal van groot be
lang wees in die Sowjet se bu\
telandse beleid. Dit sal 'n groot 
poging verteenwoordig om 'n 
wig in te dryf tussen die Wes
terse volke, en behoort met die 
grootste aandag en noukeurig
heid dopgehou te word. Die 
redes hiervoor bet bekend ge
word uit onderskepte opdragte 
aan hooggeplaaste kommunis
tiese agente. Sowjet-Rusland 
moet tyd wen en gedurende 
hierdie tyd wat gewen word, 
moet (1) meer seerplekke in 
AsH~ en Afrika verwek, (2) 'n 
dieper wig tussen Wes-Europa 
en Amerika ingedryf, (3) atoom
wapens ontwikkel en (4) ver
dedlgingsmaatreels in die Weste 
vertraag word. 

SLUWE PLAN 

,,Die ganse kommunistiese 
plan is in al sy besonderhede 
bekend. Dit is 'n slim plan en 
is daarop gerig om die Westerse 
ekonomiese en politicke moeilik
hede ten voile uit te buit. Dit 
is stewig gegrond op 'n basis 
van vredespropaganda wat 'n 
wye aantrekkingskrag bet vir 
'n oorlogsmoee Weste. lndien 
ons in die slagyster trap, kan 
die gevolge bai·e ernstig wees. 
Geen waarskuwing kan te sterk 
wees nie. Uit Sowjet-opdragte 
is dit bekend dat indien bulle 
daarin slaag om die tyd te wen 
wat bulle beoog, bulle eendag, 
wanneer dit bulle d ie beste pas 
en dit die gevaarlikste vir ons 
is, met al hul mag - militer en 
politiek - sal toeslaan om vol
ledige beheer te kry oor Turkye, 
Ji'alestina en Noord-Atrika, en 
eenvoudig oor die puin van 'n 
oorheersde, magtelose Wes
Europa sal rol indien dit nodig 
gea.g word.'' 

BRI'ITE KW ANSEL 

Ten spyte van hierdie ern
stige waarskuwing is verlede 
week berig dat Britse han
delsafvaardigings in Moskou 
handelsooreenkomste ten be
drae van miljoene ponde met 
Rusland beklink het en dat 
onderhandelings met Sjina 
plaasvind waarin nog groter 
miljoene op die spel is. 

Die vredesverdrag met Japan 
is verlede week deur die Ame
rikaanse president onderteken, 
wat beteken dat Japan teen die 
einde van die maand weer sy 
plek inneem in die ry van vol
kere. ' 

JONG HOLLANDER ·KIES 
DIE 0.8. 

· ·1=·5~;·C>~;·i;~~~~·1=· 
i Dit Sien 

,Piet P rins," Kaapstad, skryf: 
As 'n jong Hollander wat vier 

jaar gelede na Suid-Afrika ge
kom bet, en my gewig graag by 
die Afrikaanse volk wil inwerp, 
was ek verheug toe die Smuts
bewind in 1948 plek gemaak het 
vir 'n Afrikaanse nasionale re
gering. In Holland het ek ty
dens die oorlog vyf jaar lank 
aan die ondergrondse stryd 
teen die Duitsers deelgeneem, 
maar ek bet die verhale van my 
kinderdae aangaande die Boere 
se stryd teen Brittanje onthou 
en besef dat die Afrikaner se 
stryd bier presies dieselfde is 
as wat myne teen die Duitsers 
was. Daarom kan ek my heel
bartig inwerp by die Afrikaner 
se stryd om volkome onafhank
likheid. Ek meen dat ek dus 
met reg ook 'n mening kan uit
spreek oor die vordering van 
hierdie stryd. En dan meet ek 
tot my spyt begin deur te s~ 

dat ek teleurgestel is in die 
regering. Hulle het net soos hul 
Engelsgesinde v o o r g a n g e r s 
Suid-Afrika se verdediging gaan 
koppel aan Brittanje - 'n land 
wie se militere geheime 'n ope 
boek vir Rusland is. Ek beskou 
dit as 'n bale gevaarlike beleld 
vir Suid-Afrika. 

Ek kan ook nie .sien in wat
ter opsig dit vir Suid-Afrika 
van belang is om homself eko
nomies te verswak ten einde 
Brittanje te probeer help nie. 
Suid-Afrika is nie by magte om 
Brittanje uit sy ekonomiese 
nood te red nie. Wat hy doen, 
is 'n druppel aan die emmer se
ver dit Brittanje betref, maar 
wat homself betref kan dlt sy 
hele toekoms in gevaar stel. 

Ten slotte kan ek my ook nie 
met die kleurbeleid van die .re
gering versoen nie. Vir my Iyk 
die keuse te le tussen algehele 
skeiding en algehele lnskake
ling. 'n Tussenweg is daar nie, 
bebalwe op 'n grondslag van 
onreg wat hom vroeer of later 
op die nageslag sal wreek. 

Ek bet 'n tyd gelede kennis 
gemll.ak met u blad, DIE O.B. 
Aanvanklik bet ek bale krities 
daarteenoor gestaan om begryp
like redes, maar alhoemeer het 
ek tot die oortuiging geraak 
dat Suid-Afrika, met sy beson· 
dere probleme vera! op rasse
gebled sy hell alleen kan vind 
in 'n selfstandige republiek 
sender partypolitlek. In Holland 
was daar voor die oorlog 43 
verskillende partye, maar omdat 
die teenstelling by so 'n bree 
skakering van standpunt minder 
skerp Is as waar die Britse 
tweeparty-stelsel gevolg word, 
is die partye daar, vera! in die 
ltleineres, minder gretig om 
party-belang bo landsbelang te 
stel. In Suid-Afrika kan 'n 
party dit blykbaar nie bekostlg 
om 'n toegewing teenoor lands
belang te maak ten koste van 
homself nie: daar is te veel op 
die spel vir hom. 

Die vraag kom op of die Os
sewabrandwag soos by vande,g 
bestaan aan sy doel as hervor-

mingsbeweging beantwoord. Ek 
twyfel. Ons het 'n stadium be
reik waar lets gedoen moet 
word op parlementere gebied 
~ir die ideale waa~voor die or
ganisasie staan. Hy sal 'n 
party moet vorm om die ideaal 
van partyloosheid te verbrei. 
Op watter grondslag moet dit 
geskied? Vir my is die belang
rikste punt dat dit op dieselfde 
grondslag moet wees as die 
Afrikanertradisie soos deur 
president Paul Kruger verteen
woordig: Gods Woord. As ons 
op hierdie grondslag 'n party 
gaan vorm veg ons nie net vir 
'n selfstandige republiek nie, 
maar onder meer ook vir Chris
telike onder\vys. Ook sal die 
naturellebeleid hersien • moet 
word sodat ons Of apartheid los 
of dit konsekwent en radikaal 
deurvoer. 

Hierdie !deale is werd om voor 
gestry te word, want daarvan 
hang die toekoms van ons kin
ders af. Maar dan moet dit op 
praktiese wyse geskied, en die 
enigste praktiese weg is om 'n 
party te word en kandidate te 
stel waardeur ons standpunt na 
buite uitgedra kan word. 

('n Volksbeweging hoef na
tuurlik nie 'n ,.party" in die ge
wone sin van die woord te word 
as hy kandidate vir sy beleid 
op parlementere gebied stel nie. 
Sy doelstelling is hervorming 
en nie blote bewindsmag nie.
RED.) 

0.8 . . op Regte 
Pad 

l\1nr . Fred J . Hattingh, Yster
plaat, skryf: 

·:·- C - 0_ 0_11_11_~~,_...:. 

rante vergelyk het, het ek tot 
die oortuiging geraak dat die 
O.B. op die regte pad is na 'n 
eervolle eindbestemming vir 
ons volk. Ek kan my in aile 
geval nie vereenselwig met die 
slenswyse van mnr. A. J. van 
Rooy en Jong Vrystater nie, 
altans nie met alles wat hvlle 
in u uitgawe van 9 deser aange
voer het nie. Ek was nooit 'n 
ondersteuner van wyle genl. 
Smuts se politick nie, maar ek 
het hom altyd as een van Suid
Afrika se waardige seuns ge
eer en meen dat ons nie die 
nagedagtenis van ons ontslape 
leiers in die politieke gedrang 
moet sleep nie. Waarom word 
ons grondwet as 'n ,Smutsiaan
se grondwet" bestempel? Wa.s 
nie a! ons waardige Boerelniers 
aanwesig op die Nasionale Kon
vensie waaruit ons grondwet 
ontstaan het nie, en het bulle 
nie alma! hul dee! ,bygedra tot 
die totstandkoming daarvan nie? 
Waarom dan net ~~n uitsonder 
vir swartsmeerdery? 

Jong Vrystater Iy na my me
ning s6 swaar aan 'n party
kompleks dat hy net die kritiek 
van die O.B. teen die Nasionale 
Party raaksien, en dan open
baar sy brief ook daardie wan
opvatting dat as jy 'n Afrikaner 
is, en daarby iemand wat die 
Nasionale Party steun, dan meet 
jy as 'n soort heilige wese be
skou word aan wie niemand 
durf raak nie. Nee, meneer die 
Redakteur, sover ek kan sien, 
volg u eerlik die pad wat na 
'n onafhanklike republiek lei en 
vee alles wat in u weg kom op
sy, ongeag uit watter politieke 
bron die stroompie vloei, en 
daarom staan ek by u. Ek was 

Na ek die O.B. ongeveer ses I nie 'n vurige republikein nie, 
maande b.aie nouke~r~g gelees, maar die warboel waarin die 
en met d1e partypohbeke koe- (Vervolg in kolom 1) 

Beter Tabak * maak Beier SigareHe 

Komliiando 
Said· Afrika se ~ sigaret 
* Die Vervaardiger s van Kommando is die grootste ver

bruiker s van Suid -Afrika se eerstegraadse tabak. 
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ARABIESE VRYHEIDSTRYD 
TEEN ENGELAND 

REORGANISASIE 
<Vcrvolg van bladsy 1 kolom 6) 

O.B.-BELEID 

,Om uitvocring hieraan tc gee 
sal alle offisierc in Gi!blcde C. 
D, E en F hul ampte op 15 April 
ontruim. Hull(' bly egter hul 
am pte, waarnccm, en bly ver· 
antwoordelik vir die pligte daar· 
aan verbonde, totdat die rcorgn
nisasie waarby hulle betrokkc 
Is, voltooi is. 

,Indien enlge lid verlang dat 
die amptcllk!' bcleid vernnder 
moct word, mng hy sodanige 
voorstclle deur die gewone ka
nalc aanhanglg maak. 

Tof': op 18 Julie 1951 die eer!'lte ministe r , ·an Libanon, Hind e::. Salk, 
op he,e l , ·un koning Abdullah van TransjordanH;, in Am.man H•rmoor wor.d 
se die Groot Mufti Hu!oo ... eini van J eru salem met ' n toormge ~ehuar: ,Nou I S 

dit "enoeg " en slap vinnig uit ~;y h uis op die ~;truat. In B~irut, die hoof
etad'=' van Lihauon betoo~ ' u massa m ense wal wild geword het teen die ' ~ ' 

,Tot tyd ~:n wyl cgter die be
staande nccrgclegdc bcleid op 
wettige wysc hcrroep of ver
ander mag word, eis ek van elke 
offlsi!'r ultvoerlng en verdedi
glng van hicrdie beleid." gruwelike moord. 

Twee due later word koning Abdullah op die trappies van die AgRa
moskee deur Mustafa Escho, met 'n Duitse valt~kermjagterpistool doodge
~kiet as wraak vir die moord op Ria d es Salk. 

, Daarom gaan die eerste b!'· 
vel wat ek uitrelk dan ook oor BEVEl. 

die herstel en instandhouding In 'n bygaandc bevel rocp die 
van die organisasic van die \Vaarncmcnde Leier O.B .-Jede 
O.B. en offisicrc op om oorcenkom -

~2!f.~j[~~l~:~.~;~ I[~~~~~:!~~::] 
die Arab:ere gespccl hct. Enge-
land het hom met geld omge- Nou kan die leer van Israel 
koop en H ussain het allcs in sy asem haal en dan verslaan hy 
verm~ gedoen om tc vcrseker die Egiptenare, die Libanese en 
dat hulle na dill nC"Crlaag van al die a nder Arabicse militere 
Turkye, die hC'erskappy in magte een na die ander. 
Arabi~ kon oorn!'cm. Maar AbduUah wou nie alleen 

Die Engelse het vir die ecrste 'n k lein stukkie land en geld he 
kcer In bulle ge.sklcdenls 'n ver- nle; sy honger na mag was baie 
raaier goed bcloon. Sy seun groot. Met die hulp van Brit
Gcisal word konlng van I rak. tanjc probeer hy Sir le en Liba
Sy scun Abdullah konlng van non onder sy heers kappy te 
T ransjordanie. dwlng. 

Abdullah, 'n cC'rsugtlge ge- Kolonel H tisnii Zaim, die dik-
wctcnlose heer3cr, hf't In die tator van Sirie, weier om sy 
voct.stappc van sy vader gcvclg. land en volk 8.an Engcland en 
T oe die Engclse trocpc Palcstlna Abdullah te verraai. Abdullah 
verlaat, val die Arablc~c 11tate, Iaat hom vermoor . 
Libanon, I rak, T ransjordanfi.i, Die cerste mi nister van Liba
Saudl-Arable en Eglpte Pales- non, R lad es Solh, word dcur 
tina blnne om te verh lndcr dat kon ing Abdu llah na sy hoofstad 
'n Jodc-staat opgerig word. Amma n uitgenooi om oor Ab
Abdullah sc Arabiese Lcgloen dullah se planne te gesel.s. Riad 
wat onder die bevel van Engel- !ulster mooi wat Abdullah hom 
se offlsiere staan en die beste ver tel. Toe AbduUah hom mce
uitgeruste le~r is, het Jerusalem deel dat Engeland sy planne 
gestorm. Israel moct terugvai goedkcur en met hulp agter 
maar verrig tv.ryfclmoedlgc hom staan, weier R iad om lets 
weerstancl. In dili situasie ruk daarmec te doen te he 
die Egiptlcsc vrywilligers in 'n Op bevel van Abdullah word 
geforseerde mars op teen Jcru- Rind nog op dieselfde dag ver
salcm om die Arabicsc Lcgiocn moor. Op pad na die lughawe 
te hulp tc kom. Die lot van die van Amman word hy deur 
nuwe staat Israel hang aan 'n masjiengcwecrkoeels flenters 
sydraad. As die Jode Jerusalem gcskiet. • 
verloor , vcrloor hulle die helc Twec dae later word koning 
Palestina. Abdullah op die trappies van die 

0 !\IGE KOOP 

In bulle doodsangs probcer 
bulle Abdullah omkoop - en 
met sukses. Koning Abdulln.h 
kry 'n sak vol goud en kan die 
dcur sy lctir bcsctte gebied ann 
die kus wcs van Jericho tot 
Ramallah en Natrun a ndcrkant 
die rivier Jordnan behou. Die 
gebied is mccr wlnsgewend as 
sy hele koninkryk Tr~nsjor

daniil. 

MOSKOU-PLAN 'N 
GROOT SUKSES 

MEEN BRIT 

Agsa-Moskce In Jerusalem deur 
Mustafa Escho met 'n Duitsc 
valskermjagtcr-pistool doodge
skiet. 

VERWAGTINGS VERYDEL 

Met die dood van die vcr· 
raaler Abdullah het Israel aile 
hoop Jaat vnar om met een decl 
van die Arabicre tot 'n ver
standbouding te kom . Op sy 
bcurt het Engeland met die 
dood van Abdullah die kans ver
loor om die helc Arabic onder 
sy heerskappy te kry. \Vel hct 
Engeland van Abdullah 'n kon
sessic verkry om militere 
baslsse in 'J;'ransjordanie onder
kant die Suez-kanaal te skep 
maar vir die Britsc oogmerke 
was dit nie genoeg me. 

Teen die Engel~c roof- en 
onderdrukkingspolit!ck is die 
lslamiticse B rocrskap onder Iei
ding van die Groot Mufti (op: 

vyand van die Engel!!<' en J odc 
en word gclel deur 'n fanatieke 
sin vir gercgtlgheld en die idee 
van 'n Groot Arabiil. 

,Dit is my plig om die besluite stlg die konstitusie 'n rcorgani
van die Grootraad tc bcskcrm; sasle tusscn die datums 111 
die bcleid wat dl<' Grootraad 

April en 30 Junlc uit te vocr en 
ncergeH! het uit te vocr; en om opnuut offislcre vi r die verskil
toe tc sien dat offisiere en Icde GROOT l\IUFTI 

Die Groot Mufti, Hay Amin el 
H ussC'Inl, Icier van die Islami
tlcse Broerskap, stam a! van 'n 
oerouc Arabicsc adelfamilie. 
Scdcrt mcer as 500 jaar beklee 
die Hussclnls die amp van 'n 
Mufti in Jcru~a.Jem, Die oudstc 
scun Is altyd tcmpelhcer van 
die Omar-Moskec. 

tendo afdelings aan tc wys. 
van di~ 0i~d oo; wi~ ck ~:vel I n afd t'ling., waar die kom
vocr dsle~e e ocnd, "dvel~k ad~r m a ndo-orp ni..a'lll" , ·erval bet, 
mnr. m1tb en vcr u1 e 1 1e t 0 B _1 d hul~lt opnuut 
h "di . . oJg· m Of' . . e e 

Ul gc I>OSJSie as. v · In komma ndo's orgnnl<~eer, soos 
,.Die amptelike en bcstaande I voor~:e:.kryf. 

belcid van die Osscwabra ndwag .. 
- wat ck ten volle onderskryf D il" name van aUe offaste~ 
is soos neergele deur die jongste In hul f't'nhede moet d t>ur ra:: 
vcrgadcring van die Grootraad. k ommnnda nte e n gt-ne _ 

lu 'n nakomcllng van Fatima, 
die dogter van die protect Mo- l 
hammed, bcklee H ay Amln 'n 
unlekc rang onder die Moham 
medaansc notabelc. Die koning 

Dra Geen 
Gesag Nie 

I bn Saud van Sa.udl-Arablti, Volgcns die verklaring van 
konlng F nroek van Eglpte en die wanrncmende Ieier van die 
alle ander kon ings C'n hooggc- Ossewabrandwag, mnr. J. A. 
plaastc Arabicse here moct na Smith, waarvan 'n uittrckscl 
die rc~l van die Koran Hay hierbo verskyn, is mnr. P. W. 
Amln cl Hussein! sc hand eer-1 Buys, voormalige amptenaar 
biedlg soen. van die Scntrale Hoofkwartier 

Hay Amln 1!1 nie alleen 'n slim in Pretoria, sedert '11 Mnar t 
politlkus n\e maar ook 'n dap- 1952, geen amptenaar mC<'r van 
per offisler. Sy mllit~rc loop- die Hoofkwartier nie. Mnr. 
baan hct hy onder die Dultse Buys bet derhalwe gecn reg om 
gencraal, Von dcr Goltz Pas{:ha verder gebruik te maak van die 
In KonstanUnopel begin en sy naam van die Hoofkwartler van 
of!lslerseksamcn by 'n Duit!le die Osscwabrandwag nie. 
veldartillcrie·rcgiment In Berlin O.B.-lcde word gewaarsku dat 
met sove<•l welslae afgelo dat omsendbriewe, fondsoprocpc, 
keiser \Vilhclm hom persoonllk ens. wat na 31 Maart 19S2 van 
geluk gcwens het. mnr. Buys uitgaan, geen nmp

In die Ecrstc Wereldoorlog 
veg Hay Amin as o!!isicr in die 
Turkse tcl1r teen Engcland. Toe 
hy sien dat TurlfYC vcrslann 
word slult hy by die Engelsc 
kolonel Lawn•nce ann met die 
docl om tc red wat nog te red 
Is. Die Brittc bevorder hom tot 
Icier van 'n Arablesc gchelmc 
ondergrondse orgn.nlsasie wat 
t<'cn Turkyc Ani werk. Maar 
Hussein! bring sy mensc in die 
orgonlsaslc en lei die gcheime 
stryd teen E ngcland. Nie Turk
se treine en voorraadplekke 
word opgcblaas nle, maar wei 
Engelsc. 

Die Islamltiese Brocrskap bet 
Hoy Amln ol voor die oorlog tot 
Groot Mufti bevorder. ~a die 
oorlog bcvordcr die Engclse boo 
kommlssaris van Palcstlna hom 
tot Mufti. Nicmnnd hct In daar
dic tyd mccr gelag as die Mo
hammcdanc nil', 

KIES D UITSE KANT 

telike gcsag dra n!e. 
Alle korrespondcnsie en by

draes aan die Sentrale Hoot
kwartier moct voorlopig gerlg 
word aan: Die Ossewabrnnd
wag, Posbus Ull, Kaapstad. 

(Vervolg van vorige kolom> 

kommandant van 'n Mohammc
daanse S.S.-divlslc geveg. 

Die l slamitiesc Broerskap 
word deur hulle vyande, vera! 
die Jodc en Engclse, doelbewus 
as 'n organisasic van moordc
naars bestempel. Die felt is dat 
die Broerskap mensc Is wat be
reid is om bulle bloed en be
sittings vir die vryheid van 
bulle vaderland op tc offer, en 
die Britse geweldmctodes met 
gewcld te beantwoord. 

~O\\el aan die plna<,like boer 
offi'ller a~ d ie K ommandant
ltt'Df'ranl, Posbus 1411, KaaP
stntl gt'stuur word. 

In afdcllngs waar die gene
raal nie fungcer nle, word die 
name aan die Kommandant
gcneraal en die Gebiedslcler ge
stuur. 

, Demokratiese 
Front" 

By gelccntheld van .'n groot 
vergadering In die K ao.pstndse 
Stadsnal, verlcde week, het adv. 
J. G. N. Strauss, Ieier van die 
Verenlgde Party, aangckondig 
dat die Verenlgde Party, die 
Arbeidcrspnrty en die Torch 
Commando 'n bondgenootskap 
gesluit hct wnt 'n veronigdc 
front daarstcl om te v<"g vir 
die hcrstcl van demokratiese 
rcgcring In Suld-Afrika. 

In 'n gcsamentllke verklaring 
wo.t deur mnr. Strauss, mnr. 
Christie en mnr. Sailor Malan 
'uitgcreik Is, lui dit dat die dric 
organisaslcs ,.vrycllk byeenge
ltam bet met die spcsifieke doel 
om Suid-Afrikn. te bcvry van sy 
huldlge .on-Suld-Afrlkaanse re
gerlng en om die rcgte van die 
volk te herstel, onder die regs
ordc.'' 

Sal 
I 

nou Dee I neem 
in Europa 

Lord Boyd-Orr, Ieier van 
die Britse g roep wat die 1\los
kouse ekonomi~e konfereosie 
by~t'woon h et (k)·k ook be rig 
011 bladsy 3) het by~.,). teru~
keer in Londen g<l!>e dat d1e 
konft'rensie 'n g root sukses 
was ('rt da t BriU.anje handel
ond<•rnemings ten bt'tlrne van 
£28,000,000 met die Oosterse 
Jande a.angegaan bet. 

Ander \Vestersc Iande, vera! 
Italiii en Frankryk, hC't soortge
lykc handclsoorecnkomstl' ge
sluit <'n mccr as !100.000,000 aan 
albl'i kantc is bctroldu• by die 
n uwe beslghcid tussen Oos en 
Wcs, hct hy gese. 

pcrstc godsdienstige Rlgter) van Hay Amin Huss<'inl het sy 
J<"rusalem, Hay Amln el Hus- dicns as Opperstc Rigter op 'n 
scini, gckant. D ie oomblik wan- onberispclikc manier gedoen, 
neer Engeland nie allecn sy mo.ar nogtans word Engelse 
vingcrs maar ook sy voetc uit Kasernes, treine C'n mngnsyne 
die Mohammedaansc \Vereld opg<•blnas. 'n VC'rranl<>r verldap 
trek, op die oomblik sal ook die Groot Mufti aan die Engelse, 
die Mohammedaanse b roerskap maar to<• hulle kom om hom tc 
vcrdwyn, arrcsteer 1-1 hy reeds in Dnmas-

Die leuen dat die Islam kom
munistics beinvlocd is word 
deur Engeland doelbewus ver
sprcl, maar so lank Hay Amin 
Hussclni, die Groot Mufti van 
Jerusalem, die Ieier van die Is
lamitc, is, sal die Kommunisme 
net so min vordcrlng maak as 
die Engelse: Hussein! se leuse 
is: Nog Londen nog Washing
ton, maar Arabie. 

1 ,.DIE o.B." word gedruk deur Pro 
Ecclala·Drukkery, Stellenboach. vlr 
d1c etenaara en uttgewera: voorelag 
(Edma.) Beptrk, Groote Kerkgehou 
703, Poebus Hll, Kerkt•ltln. Kaap· 
otad. 

Nadat hy lank t«'Cngestribbel 
hct, bet Brittanjc, no. berig 
word, nou lngewlllig om 'n ver
bond mC't Europa aan te gaan 
wanrdeur hy te hulp sal snel 
lndlcn <"nigc van die se:s Iande 
wat die Europcse leUr moet 
\'Orm <.Du:t.sland, Frankryk, 
Italiii en die Bcnclux-lande), 
aangcvnl word. 

Nn berlg word, staan die 
Duitsers maar skeptics tccnoor 
hlcrdle beloofdc bulp omdat 
Amerika Brittanje daartoe ge
dwin&" het met die doc! om die 
Franso se vrees vir militere 
sam<•wC'rldng met Duitsland te 
beswcC'r. 

Intusscn hct sewe Britse afge
vaardlgdes na Peking <Sjinal 
vertrek wnar hulle verder gaan 
ondcrhandel in verband met 'n 
ruilooreenkoms ter waarde van 
.£10,000,000. By hul ver trck hct 
hulle ges6: .,Oru. gto dat 'n uit
breiding vnn dit" hande l t u-.o;en 
Oos en \\"t"., tot 'n bt'te r '1'1"

s tandhoudinJP: tu ~n on o; volkE' 
kan lei." 

<Op bladsy d rie word aang<'
toon hoc hlerdic B ritte preslcs 
reageer soos Stalin bedlnk hct.> 

D ic sukscs teen E ngeland in kus en vcrtcl aan kocrantmanne 
die stryd om die Pcrsiese olie, dat hy t.<>en die mandaat-polltlck 
die stryd om die Seuzkanaal en en 'n doodsvyand von Eng<'lnnd 
die dood van E ngeland sc hand- is. 
Ianger, Abdullah, beteken vir 
die Mohammedane die daeraad 
van die vryheid . 

Op die ruines van die verslane 
Osmanlcsc Ryk bet E ngeland 'n 
kwanselary met lande en t rone 
bedry!. In die stryd teen Engc
Jand bet konlng Ibn Saud, van 
Saudi-Arabie, en d!e Groot 
Mufti van Jerusalem d ie Ieiding 
behaal. Maar d ie siel In die 
stryd was en is die Groot M ufti 
van J erusalem. H y is die doods-

• 

I n die T wccdc W~rcldoorlog 
belnvlocd die Groot Mufti die 
I rakse cerate minister om aan I· 
Engl'land die oorlog te verklaar. 
O!skoon daar geen gcvegte 
plaasgcvlnd het nic, het die be
kendc rebel ,.Fausi Kaukadjl" 
die E ngclse ba~e mocllikheld 
besorg. 

Die Mufti self het aan die 
kant van die Duitsers as 'n 

<Vervolg In volgende kolom) 

. 
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