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Geregbtreer aan die Hoofpo!'!kantoor as 'n Nnusblad. Hou Protektorate Uit 
·verkiesiD.g, Se Pirow 

ln ~y jong~t~ l\uu~hricf lHuu·~ku ad v. O. tPirow dat djf' '\-Taagstuk '\311 

dif:' om·drag "·an dif' Brit~e Protekto rate nie in dif' partypolitiek ge:-I~ep 
d d " l k ' . . , 1 moet wor ty ~n~ , n a ~f'mf'ne ver · te~rng rue . 

,Jrg. ll Ka.ap.,tad, 2 Julie 1952 Pr~., 3d. 'r Sl 

LEIBBRANDT VAN DEN BERG 
Die O.B. "il .,~· innige mede- organisasie on\'crmocid beywer 

Jy~ ~tuig aan die naa>obe;.taan- vir die Ossewaprandwag. 
de<, met die heengaan van I Sy }ewe en sy stryd was 'n 
L~>ibbrandt ,·an den Berg van voorbedd en 'n be!\icling. 
Aliwal-Xoord - in lewe proku-

.. Uit die oo~punt n m nasionale helang:· ... t..•·}f h } ... 1 ehoort die \Taa~
~tuk Yan die Pn>t~l..torat<' ons insien~ uit die pal'l) politiek gehou te '~ord. 
Dit wil se, a~ ()Ill' Wf'rklik die om·drag Y<lll dif' Protf'htonate aan die Unif' wil 
verkry. dan mot'l on~ di<' saak nie die ~peelhal van ' n ulgemeue verkie~iug 
m aak nie. want. hmt on., dit non maar reguit :-f., ~N·n Britse regeriug durf 
die gehiede aan dr. Malan of die Nasionale P art y oorhandig nie, al het 
die mef•t·derlwid van die l'nie se kieset·~ hull<• daa1·voor· uitgespreek. In
teendeel. a~ oor die J..,~e~~ie gestem is. :.al Bl'ittanjt· nwt t·eg se, dat amp<·r· 
die helfte van Su id- \ f l"ika ~e kieser·s bulle t<•en i-0 ~ n Ool"(lt·ag uitgesprN•k 
het. Vandag 1'\0U die Brit~e kahinet d it nif' I.. on he~ eer· nie, want advokaat 
Straus~ lwt duidelik ver·klaar dat ~> part) ook 'ir die inlywing staan . ('11 

met die' rf'~f'rin~ alleen oor die pro::-f'dure Y('r::-kil ~at moet toegepa~'~ '\ ord. 
reur I'll O.B.-Ieier op die dorp. .,Indien d;e NasionaiP Party 

Die oorlcdcne is op 19 :\lei • die verkiesing wen soo:s ons 
lSSl in Graaff-Reinet geborc. o• 8 • . stellig verwag ·- en die Rcge-
Hy was 'n ccrbare lid van daar- I e eg• n . . . ring hel nou 'n beslist<· opdrag 
dit1 verbygaande Afrikaner- om die Protektoratc van Brit-
g<:slag wat letterlik 'n hele lcef- Die lone \'an ti('nduiscnd Brit- tanj<' tt• cis, dan sal Briltanje 
tyd gewy het aan 'n sclfopoffe- se werkn<·mers i n cen Yan die weil•r, dcur middel van sy be
rcndt> stryd vir die vryhcid van land se grootstc kt·ttingwinkels pro('fde uitvlugte. nl. dat die be-
y volk. is ween;, die hcer.sende handel- trokkc naturelh: gcraadpleeg 
Tydens die Tweede Vryh<'ids- slapte besnoci. In Amerika is moct word. ens .. ens. \Vat gaan 

oorlog het by as K aapse rebel 65,700 motorwerkers tydclik I ons dan dotm? Gaan ons by die 
a an di<~ kant ''an die boere g<'- ontslaan wt•ens 'n staking van V.V.O. prot<•stcer, of ekonomJCse 
'l.'q; vir rcpublikeinse Yryheid. die staahHrkcrs. As die staking sanksh•s toepas. of oorlog ver
Sy hcle !ewe lank het hy rcpu- nog tw<•(• of drie weke aanhou I klaar, of wat? 
blikt'in gebly en altyd 'n doel- sal die hele Amerikaanse motor- , ' S , • . 
bcwuste Afrikaner. Hy h<•t bedryf, me• 700,000 werkers, tot · K\\ E. BARF.- "ROXT 
hom vanaf die stigting van die ! stilstand kom. 1 .,Dr. Malan h<'l reeds iets laat 

dosyn nasies. en ons lenings
bronne droog totaal op. Hoe 
lank sal enige regering on!fcr 
daardie omstandighedc aan be
wind bly? 

val omtrent 'n moontlike boikot 
van d ie gebied<' en daar is gef.'n 
twyfel dat cins ten minstc Swazi
land en Basoctocland gou op 
hulle knieii sou kon bring. Maar 
is ons gcreed om so 'n stap te 
doen? Afgesien van weerwraak- VERDELL"G VAX AFRIKA 
maatref.ils wat Britlanje mag I Nee, ons insicns moet die Rc
toepas, moet ons ons oog ook op gering stadig oor hierdit• klippe 
die V.V.O. hou. Sal dit nie 'n beweeg. Om mee te begin', mot·t 
guide gclc;entheid vir daardie ons onsself afvra wat ons van 
liggaam wces om sy neus diep plan is om met dic Prot<'ktorate 
in ons sake tt~ sleek nic? En te doen. \Vii ons daar blanke 
daar is een front waar ons baie 
kwesbaar is, nl. die finansif.ile 
front. Dit kos net 'n kort ge
!'elsie onder Minder as 'n half-

BRITSE. VOORSTE.L BE.TE.KE.N 

nederscttcrs V('Stig of wil ons 
dit tog J!laar net vir dit• b<•ho(•f
tes van dic natur<'lll'b<wolking 
gebruik? Daar kan gcen twyfcl 
wees dat laasgenoemdc dic cnig
ste doe! moet wees. Laat ons 
dit dan r<'guit sc, en laat ons 
ons planne opcnlik va,.knoop 
aan die gedagte van ap~rte na
turelle-state, d.w.s. die uiteinJc
like verd(•ling van Afrika tussen 
Swart ('n \Vit. Laat ons op 
daardi<• grondslag die oordrag 
van die Protektorate cis en laat 
dan nog iemand die fona fides 
van ons apartheidsbeleid in 
t\ryfel trek." 

. . 

SWART BUURSTAAT VIR UNIE. 
Die Br·it ~t· r·e~erin~ h et die ontwerp' oor·~tell f' 'ir -n federa~ie tu~:.en 

Suid- en :\oord-Hhode~it_: e n Niassalaud ~e1mhli~t't'r na maandelange voor·
a fgaande ~ame~'~lH't'hin~~ in Louden tu~~en dif' Imperiale r·egering en die 
betrokke gehiedf'. Die eer~te konferen~i e oor· die voorge~telde federa~ie 
wat in Suid-Hhodf'~ie gehou is_ het m h.Iuk a ... ~t'"ol~ van die teenstand Yan 
die. gehiedt• ~e. n aturelleheYolkings. Die nattu·f>lle i~ blykhaar non tevrede 
ge:;tel. Verlede week i~ die ontwerpplan in die Suid-Rhodesiese wetg('
~ende vergadering he~preek. 

Die voorstellc bl'paal 'n Fede- federasievoor,tdle w as baic in
rale Parlement van 35 lede. siggewend. Dlt het sC\mmigc 
waar\'an :?6 gt•kks moet word ,·an die federasiemotiewe opcn
deur die st<•mg<•rt•gtigdcs van die baar. Dit blyk dat sir Godfrey 
drie gebi<'dt•. Stemgeregtigdes Huggins, Ecrste Minister van 
sal W<'CS alit• blankes en nie- Suid-Rhodcsii:, en sy \'riende 
blank<'s wat aRn bepaalde onder- wat die federasicvoorstcllt~ on
''-"YS- cn inkomstekwalifikasies dersteun, dit doen op grand van 
voldot·n. Orig<•ns moet ses van d ie vrces dat Suid-RhodesiP uit
die oorblywcndt' nege lede na- eindelik noodgedwonge by die 
turelle wecs wat deur die na- Unie ingclyf sal moet word tot 
turelle van die gebicde - twee nadeel van die Bri~S<' invloed in 
!cdc \'ir elkc gcbicd - gekies Afrika. Sir Huggins het ver
word. Twce lcdc sal aangestel klaar: .. Dit is ni<~ so Yergesog 
word om die natup:lle van X.- as wat sommig<· mcn~c mag dink 
Rhodcsii: tc ve rteenwoordig en dat Suid-Rhodcsii!, nie omdat hy 
t~t· n lid - 'n blanke - om die I dit verlang nie, maar weens eko
naturelle van Suid-Rhodesie te nomies': nood. saak. deur 'n gro.te~ 
vertN·nwoordig. staat mgclyf sal word me. 

Voorts ht:t sir Huggins gese: 
.. Ons vcrlnng Cl'n of ander \"Orm 
\"an 'I.'Cr('niging van die gebiede 
in St•ntraai-Afrika sodat ons 'n 
sterk Britsl· blok in hierdie dee! 
van Afrika kan skep as 'n brood
nodigc stabiliscrendc faktor." 

1\o;AT{;REU.EPARLE:H EXT 

Hit>rdic \OOI"o~llt", naamlik die 
ht'Jlaling'> oor 'n gem eenskap
lik!' kit"'l'r..ly;,, laat hoogenaamtl 
f.;Ct"n h~~ ft"l !lat die lede van die 
fNler..tle parlem ent binne ~t f,.,ien
hn~ t~·d hoofsaaklik uit natu
n•lle -.:.tl ~taan nie. Indi!'n d ie 
'oor ge<.telde federasie oo!"''en
komo,fig die huidige voor<;tl'lle 
tot. ... t~ulll kom, beteken llit dat 
'n nu\\e buurstaat op dje Unie 
'-4'1 noordergrens gestig word \\;.tt 
hinnt> afo,1entrare t~·d deur natu
~IIe ~geer ..al wonl. Bo\\en
dit-n • ... :11 <lit beteken die \erdw~·
ning van die laru.te re.,te \an 
hlanke seggenskap en heer.kap
py in SentraahUrika. 

Die federasieplanne 'l:an die 
Imperiale Regering en van ons 
noordelike buurgebicde is der
halwe van die allergrootste be
lang vir elkc witman in Suid
Afrika. Ons neem aan dat die 
Unie-regering die hele aangc
leentheid noukeurig dophou l.'n 
<lie ernstigste aandag daaraan 
~kenk. 

V\'FJH•; PRO\'~SIE 

).fnr .' Alex \Vinterton, :'lfinis
ter van Handel, het verklaar 
dat Suid-Rhodesii! nie op sy eic 
bene kan staan nie. Indien die 
federasicvoorstelle nie aanvaar 
word nie sal nie-blanke druk 
die gcbicd in 'n noordelike swart 
staat dwing of blanke druk sal 
hom verplig om 'n vyfde provin
sie van die Unie ,·an Suid-Afri
ka te word. Hy bet daaraan 
herinner dat die Unie-grondwet 
voorsicning maak vir die op
name van Suid-Rhodcsif': in die 
Unie en hy het gese dat dR.ar 
reeds baie ·mense in Suid-Rhodt>
sie is wat ten gunste van soda
nige opname is. Hulle is die 
mense wat nie beswaar ht·t t<·<·n 
tweetaligheid en apartheid nk 

TEE:SSTA.'IJD 
VREEs \ ' JR {;~IE Ba.ie betekeni•;"·oJ io, ook <.ir 

D:e Rhodcsicse de bat oor die I Huggin~ <."e \eru-erpin~t "-a.n d.ie 

ht•leid nm blank e IH'I'I">Impp) . 
H~· het ge;,i': .,On<, m ot>t <,oncl~>r 

aar.eling die belt" id n•n'<' l1l tlut 
om, h ee...-k.appy op die klt>ur Yan 
on., vel bt'ru ... " 

Die debat in di<' wetg('wende 
vergadering het egter ook bcwys 
gelewer van sterk tcenstand 
teen die federasievoorstl'lle. 

Die Ieier van die" opposisic, 
mnr. Roy Stockil ht't gt•!<ll dat 
die voorstelle hct'l moontlik tot 
die stigting van 'n nuwc politic
ke party kan lei. As die ~erste 
minister vasbeslot<• is, hl't hy 
gese, om met die rl'i:Jing voort 
te gaan, sal diegcnc wat tccn
oorgestelde nl'igings op die saak 
nahou bym('kaar moct kom en 
die nadelc en ~wvarc \'an die 
huidige 'l.'oorstt'llt• aan die bevol
king \'Crduidclik. 

Op 'n \t'rg:td t•ring in .,~. kie;,
af<l~>ling ht>t mnr. Stoekil \'t'r 
kla.:.t r d~tt a., di~ ft>der:l<,ievoor
... tt>llt' a:tn \ ~tar "ord <lit -.at be
~ k en dnt hiruw 13 of 20 jaar 16 
nUt dit> 17 'ertt•em\OOn.ligen.. 
wRt Suid - Rhod.~.•.,ie mt die fede
r:tle t•arl t>nu•nt moet ;.tuur na tu
relle Mt l wee l'>. l\'t>t t>en blanke 
lid word vir die gebietl gewaar 
borg e n nu-t <lit> oog op die ge
talle-oorwi g \ '<Ul <lie nature lie suI 
dit net 'n k\\e.,-.ie van tyll wei's 
voordat dit' orige parlem entsll'(le 
w~Lt Suid-JUtcxle.,ie sal kie'l mttu
relle ...ru "C<''· 

ALGI':HELE APARTHEID 

1\lnr. Lardner Burke van die 
Unitl·d Party het in die wetgc
wcndc vergadering verklaar dat 
die naturelle gou 'n oorwig sal 
he en dat die blankes nie deur 
gcweld nie. maar deur getalle 
uitgedruk sal word. 

Voortgaande bet hy ge'it:: .. on., 
k:.tn t'l'---ee state stig wu.t die na
tul"''lle se eLe s.'1.1. wee!'. Oit io, 
die oplo-..'>ing. A'> die bln.nke in 
dii' deel van Afrika m<M""t hl:r, 

moc•t d.aar 'eiligheid;.m:tatr eels 
'ir hom \\Ct''> e n die t>nigste \'l'i
Jigh t>id'>maat!"''el wat ek s ien, i'> 
natur t>lle.,tatt" \\aarheen die na
ture! kun gttan." :\fnr. Burkt' 
-..• oplo.,.,in g i;, tt"rritoriale a part
h eid. En <lit i!'. biyktraur di t> 
t'n ig.,t~· oplos;,ing. 

Die O.B. het al dikwels 'l.'er
klaar dat die handhawing van 
die witman se gesag in Afrika 
en reeling van die verhoudings 
tussen wit en swart in ons 
vasteland aangcpak en opgelos 
moE>t word ooreenkomstig 'n 
Afrika-beleid van gebiedsv('r
deling tussen wit en swart. 
Dit is die beleid "an algchele 
of territoriale apartheid. 

AA:\'KXOPIXGSPl''iT 

Dit is baie jammer dat die re
gering van die Unie hicrdie be
leid by voorbaat venn·rp het l'n 
as onprakties bcstempcl hct. Vir 
ons lyk dit asof hit•rdi(' bt>ldd 
juis nou 'n aanknopingspunt met 
ons Suid-Rhodesicsc buurman 
kon gewees het. 

Die Afrikanc•n oil< M' ~>kep

pendt> hydrae- uit t> ie hi ... toO riese 
ervaring geput - tot diE> r eeling 
ntn wit-'\W:trt 'l't'rhoudings in 
Afrika i<, algt>ht>ll' aparthe id; dit 
i<, die sk t>idin g \'an \\it t>n ... wart 
gemeen<,kappt'. I>it i" dit" t.aak 
\'Un t>l k l' Afrikanerregl' ring om 
hierdie b~·drae aan t.- biNI. 

BRITSJo; GF: \ ..\AR 

HAVENGA GAAN 
GELD LEEN 

Dit• mini'>ter van finan<,ie.,, 
m nr . X. C. Ha,·enga, ~al op 1 
Augu.,tu., op 'n uitgebrt>idP rei-. 
oorwt• \ 't•rtrt>k. \'ermoedelik .. al 
h y dri t> maande wegbl~·. Hy 
hoop om ll'n ings ten be<lrnP van 
miljOl' fl t' pomle in diP buift>land 
nan t~ gaan. 

)fnr. Havenga sal egter op die 
Londen"ol' kapitaalmark gt>t•n 
gt>ld <,oek n;e. H y sal nit' dit" 
Britt<' '>e pondjie!. ntt !'-uid
Afrik~t probeer weglok nil'. 

Die minister gaan van~clf
sprekend eers na Londen en dan 
na :\1eksiko-stad om vcrgade
rings van die \Vereld-Bank en 
die Internasionale Monctere 
Fonds by te woon. 

Daarna sal hy met die oo;:: op 
lemings bankiers gaan sprc-..~ m 
New York, in Belgiii en in Sv. lt
serland. Mnr. Havenga \'e"wag 
om in laasgenot:mde land :;eld 
te kry. 

E :\IPIRE BJ<; RAAO 

Die gebruiklike konflrcnsie 
in Londen bly natuurlik ook nie 
uit nie. Saam met ander minis-
ters van finansies van die Britse 

Die Afrikancrvolk mag nie die koninkryke en kolonics sal mnr. 
r ol wat Groot-Brittanje in Afri- Havenga, onder voorsitt('r~kap 

ka speel gedwce aan\'aar nie. van die Britsc minister ,·an fi
Dic Britsc bydrae tot die rei:iling I:tansics, Guy Butler. b('raad hou 
van wit-swart verhoudings in I om Brittanje te help deur ver
Afrika is g<•lykmaking deur uit-, sterking van dil' sterlinggcbied. 
wissing van kleurgrensc. Dit is 
lynreg in stryd met die opvat-
tings en bl'lange va~ elke \vit- I G h • B d 
man in Afrika. Die blankes in e e1me erQO 
Afrika mocl bewus gemaak word 
Yan die Britse Ge\'aar Yir hul 
\'Oortbcstaan en leefwyse. 

\Vaarom moet Suid-Afrika 'n 
lid van die Britse Statebond bly 

sclfs as hy 'n republiek word 
wanneer Brittanje 'n swart 

staat aan sy noordergrens wil 
stig oiW sy toekoms as witmans
land tc benadeel? 

'n Gcheime kohferensic van 
stafhoofde van die Brltse State
bondslande is verlede "'oens-
dag deur die hoof van die Britse 
generalc star te Larkhill in 
Engeland geopen. 

Suid-Afrika is deur luit.-~enl. 

C. L. de Wl.'t du Toi t Yertecn
woordig. 
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0.8. -LEDE STEUN NIE 
POLITIEKE PARTYE . 

Van · die Os op die E.sel 
Oom Klasie se Groot 

/{(•putasie 
Daar was 'n tyd - nic so baie 

lank gelcdc nie - toe oom 
Klasic Havcnga 'n onaantasbare 
politickc rcputasie in on:> land 
gcnict hct. Hy was 'n man van 
hoii politickc aansicn by vriend 

l! Deur Sybrand I tiekc rcputasic nic vcrgroot nie? ! _ I Die antwoord is: Nog by die
~==::====::==:=::==::====::====:==::==SU partypolitici, nog by die volk. 
dit 'n baie uitgesprokc aanval Ncem weer oom Klasic sc geval 
op mnr. Havenga i:s en dat as as 'n voorbecld. Die volk koes
dit nie sy politiekc gocie trou ter vandag gccn vcrwagtings 
in twyfcl tn•k nlc, dan kom dit meer van oom Kiasic nic. Vir 
bale naby daaraan die Opposisic hct hy nic mcer 

\Vatter bouding behoort 'n O.B.-lid t eenoor 'n politieke 
party- aile partye- in te neem ? Hierdie vraag is op die 
oomblik van belang omdat O.B.-lede enersyds gevra word om 
bul tradisionele afkeur van die partystelsel te bandhaaf en 
andersyds by bulle propaganda gemaak word om 'n politieke 
party te ondersteun. Laat ons die vraag beantwoord (sonder 
die gevaar om weerspreek te w ord) met 'n aanbaling uit die 
boekie: ,.l ets Oor die Ossewabrandwag", wat in 1947 deur 
die Voorligtingsafdeling van die Ossewabrandwag uitgegee is 
met die volle instemming sowel as met 'n voorwoord deur die 
toenmalige kommandant-generaal van die bcweging. 

sowel as by vyand; by die volk Kon Twee K eer EerSlt' 

W EG MET PARTl.'E 

sowcl as by die partypolitici. 
In daardie dae was mnr. 

Hav('nga die bondgcnoot van 
die Hcrenigdc Nasionalc Party 
- en die voorwaardcs van 
bondgcnootskap was duidelik, 
nl. die gees en die strckking van 
die tradisionclc Hertzog-politick 
mocs nie gcwcld aangcdoen 

In 'n verduideliking van die eerste beleidspunt van die word nie. Toe was oom Klasie 
O.B .. nl. Volkspolitiek in plaas van P artypolitiek , lui dit: 'n man met wie :;y bondgcnotc 
(Ons haal woordeliks aan.) moes rekcning hou. 

Die Ossewabrandwag voel dat die verdeeldheid wat deur En tcenoor sy _politick<' vyan-
die partystelsel tussen Afrikaner en Afrikaner, tussen broer I d~ he_t oom Klaslc borg gcstaan 
en suster vader en seun gekom bet soos 'n a lles verte rende VIr dJC regcring waarvan hy 'n 

' • onafha kl'k I'd 0 kanker in ons volkslewe geword bet dat dit tyd geword het Kl . ~ : e_ ~ 
11 

was .•. J om 
om .. H a lt" te roep. Ons is siek en sat daarvan om goeie en aste e VIr u e ges~. ulle 

b Af 'k t S .. N t" S It , f kan gcrus wccs. Moemc bang 
eeGt: a~e dn" atne:s neO ask, abp 11 en "b ~d ,d" md~ Ser o wees vir ekstrcmisme nie. So-
" esu1wer e e sten. ns en u e - ei e aar 1e ap en lank ek lid van die rcgc · g 1 
daardie Nat as goeie en waardige volksgenote, bloed van sal ek sorg dat sake nien~kcc~ 
ons bloed en vlees van ons vlees. En ons soek nou om dit- loop nie. 
skeidingsmurc tussen bulle te laat instort. So onaantasbaar was oom 

In hierdie opsig is die Ossewabrandwag die dinamlet aan Klasic se politieke rcputasic In 
die fondamente ,·an die partystelsel ... van a ile partye. daardic dae d~t hy die Oppos.I-

Daarom se die Ossewabrandwag: , \l'eg m et hie rdie inge- sic in die partement kon uit-
voorde stebel van georganiseerde broodertwis en vyandskap. daag om sy politiekc eerlikhcid 

YERDEEL:pHEID 
en goeie trou in twyfcl te trek. 
Docn dit net, bet hy vir bulle 
gese, dan pak ek my politieke 

lJI inisWr g<•wet•s het 
Dit spyt my en dlt ma.ak my 

seer dat 'n Afrikancrlcicr van 
oom Klasic Havenga sc formaat 
in die parlement blootg<'stcl is 
aan 'n bcskuldiging wat daarop 
neerkom dat by, minstcns som
migc politickc oortuigings wat 
by bely bet. vaarwel gcse hot 
terwille van politiekc mag en 'n 
setel in die kabinet. 
. Ek vra myself af: Hoe is dit 
moontlik dat sulke bcskuldi-
gings na die hoof van 'n man 
geslinger word wat 'n kort tyd 
gelcde nog 'n politickc reputasic 
gehad bet wat selfs sy politit-ke 
vyande nie wou aanta.> nic? Die 
a ntwoord hierop is blykbaar dat 
oom Klasie kort gelede nog die 
Ieier was van 'n sclfstandige 
nasionaalgesinde politieke party, 
waarmee n bcpaalde politieke 
gesindhcid en koers vereenscl· 
wig is; en dat oom Klasie van· 
dag 'n provinsiale Ieier is van 
dr. Malan se :Nasionale Party, 
waarmee ook 'n bepaalde poli
ticke koers en gesindheid ver
ccnsclwig word. 

Dit stem 'n mens darem tot 
Waarom is die O.B. teen die Jlartystelsel ? - Omdat die kotfers en dan gaan ek plaas 

O.B. na volkseenheid streef en omd at die partystelsel in sy toe. En die waarheid is dat die 
0 · · · h nadenke, nie wa.ar nie? hele wese en met voorbedagte rade. die volk moet verdeel in ppos1s1e me gewaag et om 'n 

minstens twee of meer eksklusiewe groepe, wat mekaar uit woord te se nie. Ja., so onaan- Blykb(\llr hct oom Klas ie hom 
t b Kl · 1• blocdig vcrcrg oor die persoon-die aard van die saak m oet beveg. Om te wen moet elke groep as a.ar was oom asJC se po •-
t . k t · like aanval op hom. In ant· 

die volksgenote so ver moontlik van die ander groep p robeer le e repu asle. 
Dl · d woord daarop het hy o.a. gese 

afrokkel. Meestal geskied dit deur middel van verdagmakcry t IS aarom verstaanbaar 
en beswaddering van die ander groep se leiers en motiewe. dat die volk baie ~oe vcrwag- ,dat hy om sy ideale in die 
( .Hul Ieier bet sykouse by· die koning se bof gedra " oftewel tlngs van oom Klaste gekocstcr politickc wocstyn ingegaan bet, 
' ' • het maar nou moet hy boor dat hy 

,.Hulle Ieier bet Vrymesselaarsbriewe geskryf." , H y skakel · deur die .lokstem van die kabi-
rnet die vyand,:' ensovoorts, ensomeer. Ons ken. die storie 

1 

Onaantasbaarheid h et net en mag' aangelok is." Oom 
alrnal.) Om die volk beter te kan verdeel en dte verdag- V l G Klasic hct voorts hierdie beteke-
makery meer oortuigend te kan versprei. stig elke groep ook (>r on• egaan nisvolle opmcrking gemaak: 
koerante, ens. Maar scdcrt die dae waarvan ,.As hy bercid sou gewces het 

Die O.B. noem die partystel .. e l georganiseerde vyandskap ek nou gcpraat het, is oom Kla- om sy bcginscls op te offer, kon 
in die boesem van die \ 'Olk. sic sc politickc party by die hy twcc kccr Ecrste Minister 

Naslonalc Party van dr. D. ~- ~ geword het. maar hy was nie 
UlTHF~E~IS Malan ingclyf en het oom Kla3te bereid om dit tc docn nie." 
_ sy politickc onafhanklikhcid 

1-t die partystelsel 'n inheem-.e tradi<,ie van ons volk? - verloor. En blykba.ar lwt die 
Partypolitici se dikwels dat die poging om die partystelsel a.f politieke onaantasbaarheid van 
te skaf 'n na-aping van oorsese stelsels is. Eintlik is bulle sy politiekc rcputasic daarmee 
die na-apers, want die partystelsel is nie 'n ding wat in bier- ook vcrlorc gegaan. Ek se dit 
die land sy wortels bet nie. Dis veelmeer 'n voelent wat van op grond van die kwaai per-

soonlikc aanval wat vcrlede oorsee hierbeen oorgewaai het. Dit is uit Engeland ingevoer week in die parlcment op oom 
toe die Kaapkolonie verantwoordelikc regering gekry bet 

. 1872 . d' Tr l V t t k d't . Klasie gcmaak Is. 
~e~ m ; m le ansvaa en rys aa om 1 eers 10 Tydcn:; die debat oor die Be· 

- 90 · , . . . . . . grotingswetsontwcrp in die 
. ~\ aar dte Afrtkanerdo.m - wat die mheemse tradiSie van I Scnaat hct Senator D. Jackson 

~1erd1e .land verteenw~ordig het - ho~sel! k01~ wees, 'So~der van die Vcrenigdc Party die 
mmengmg van Dowmogstraat, naamhk m dte Repubheke verwyt aan oom Klasic sc adres 
benoorde die Oranje en die Vaal, daar was geen partystelsel gerig dat hy nic by sy bcloftes 
nie. In Trans\'aal het die Volksraad selfs so \'er gegaan as aan die nie-blankes g('staan hct 
om die <>tigting van J>artye, of ,eleksiekornitees", te belet. nie; dat hy hom vNt-cnselwig 

Ook is dit kensketsend dat na die verowering deur bet met aanvallc op die Appel
Engeland./ toe die Transvaal en die Oranjerivier-Kolonie in hof; en dat hy toegelaat hct dat 
1907 sclfbestuur gekry bet, die Afrikaanse element instink- die :Nasionale Party hom gc· 
matig die benaming ,.party" vermy het. Hulle het blykbaar vange neem. Na aaniciding van 
gevocl dat dit die wapen van bulle vyande was, en nie die eie. die skcrp vcrdeling oor groot 
Terwyl die Engelssprekende element in die Oranjerivier- sake tussen die klein blankc 
Kolonie die ,Unionist Party" gestig bet, as politieke organi- bevolking van die land, wat hom 
sasie. net soos in die Kolonie en die ,.Progressive Party" in mocd laat verloor vir die to<'
Transvaal, bet die oud-Republikeine in die Oranjerivier- koms het die Vercnigde Party
Kolonie bulle volksorganisasie genoem die ,.Oranj(> Unie", senator die volgcnde gcse: ,As 
terwyl die .,Progressives" in Transvaal beveg was deur ,.H.et daar een man is wat dir toe
Yolk" - let wei: nie die , Volksparty" nie maar net die stand kan verhelp het. dan l!i 
, Yolk." dit die Minister Yan Finansic:s. 

maar die lokstem van die kabi-
Selfs in die Kaapkolonie, waar bulle nooit die kans gchad 

bet om onbclcmmerd tc werk nie, het die Afrikaansgeorien
teerde element hulle organisasie genoem die ,.Afrikanerbond" 
- nie die ,Afrikanerparty" nie. • 

l\IOENIE PARTY STEUN 

Dit alles net as voorbeelde dat. wat die goeie of slcgte 
punte van die partystelsel ook al mag wees. een punt histo· 
ri~s onomstootlik is: nl. dit wa. .. nooit Afrikaans nie. 

Eers na Unie in 1910 bet die meeste Afrikaners vir die 
eerste keer in bulle !ewe lede van 'n party geword, die ou 
Suid-Afrikaanse Party. En kort daarna, in 1912, bet die 
broedertwis uit daardie stelsel gespruit en altyd feller geword 
totdat dit vandag selfs kerkgemeentes uitmekaar ges)<eur 

(Vervolg in volgende kolom.) 

net en die begeertc om aan die 
bcwind te bly, was tc sterk." 

My lesers sal saamstcm dat 

( Vervolg van vorige kol.) 
het en families in vegtende en 
twistende elemente gesplits 
bet. 

Tot !-.over die aanha ling: 
Da.aruit blyk afdoonde (1) 
dat dit nie O.B.-Iede se t.aa.k 
i-t om 'n 1101itieke party te on
der..t.ew• nie; en (2) dat O.B.
leiers hoe~enaamd nie geroepe 
is om hul volgelinge vir 'n 
politieke party te nerf nie. 

Sal Oom 1\lasie Eerste 
Minister u:oJid ? 

Ek wcct natuurlik nic waar
na oom Klasie \·erwys wannccr 
hy se dat hy twec kccr Ecrste 
Minister kon geword hct nic. 
En hy hct ook nic gcse nie. 
Maar dit is vir my bctckcnisvol 
dat hy die Ecr.ste Ministt-rskap 
noem in sy antwoord op die be· 
skuldigings teen hom. Sou hy 
dit agter in sy kop he dat hy 
vcrdink word daarvan dat hy sy 
politieke party by die Nasional<' 
Party laat inlyf hct en al die 
beginsels van dr. D. F. Malan se 
party aanvaar het. in die vcr
wagting dat hy Ecrste Minister 
sal word wannecr dr. Malan die 
tuig ncerle? Indicn ck 'n be· 
skcic bydractjie kan !ewer om 
oom Klasie te help om sodanigc 
suspisie, wat moontlik mag be· 
sta.an, te verwyder dan wit ek 
dit graag doen. Daarom vcr· 
klaar ck dat dit hoegenaamd 
nic 'n uitgemaakte saak is dat 
oom Klasie vir dr. Malan sal 
opvolg as Eerste Minister nic. 

Die verhaal ,·an oom Klasie 
Havenga bet cgter een fcit baie 
duidclik gema.ak. Dit is dat die 
ona.antasbaarheid van 'n man sc 
politiekc rcputasic in gcen op
sig vcrgroot word deur inskake
ling agter en by die Nasionale 
Party van dr. Malan en dr. 
Donges en mnr. Erasmus en 
mnr. Swart en mnr. Strydom, 
ens. nie Dit is 'n duur les wat 
oom Klasie verlede week weer 
in die Senaat geleer bet. 

Miskien moct dte naag gestel 
word: By wie word die onaan
tasbaarheid van 'n man se poli-

' 

die status van 'n borg nlc. En 
vir die Nasionalc Party ~ hy 
nic mecr 'n bondgenoot met wic 
se standpunt rckcning gchou 
moet word nic; by is nou 'n lid 
van die party wat deur die di:s: 
sipline van die party beheer 
word. 

.1\'mcee van Heulery m et 
Partypolitiek · 

Nadat ek in die afgelope tyd 
die koerantverklarings van 'n 
paar voormalige O.B.-offl.>iere 
gclces hct, hct •n nuwe vlaag 
van blydskap my beetgcpak oor 
die wysheid wat op die jongst£" 
sitting van die Grootraad opcn
baar is, toe besluit is dat die
Osscwabrandwag hom geheel en 
al aan die partypolitiek ont
trck. Die koerantverklarings 
waarvan ck praat het vir my 
opnuut bewys hoedat die party
politick Afrikaners uitmekaar 
kan jaag. 

Hocwcl die Osscwabrandwag 
hom nooit met die partypolitiek 
verecnselwig hct nie, is tog toe
gelaat dat O.B.-lede aangemoe
dig word om by die ACrikaner
party aan tc sluit, toe die party 
in 194.7 en 1948 herrys het. Die 
Qawce van hicrdie bictjie heulery 
met die partypolitick ondervind 
die Osscwabrandwag vandag. 

Tot die vcrbasing en spyt va.n 
O.B.-lcde oor die helc land moet 
ons vandag in die kocrante lees 
boedat 'n ,voormaligc G.B.
leier" of 'n .,former O.B.-chief" 
hom uitspreek ten gunste van 
Of die Nasionalc Party Of die
Verenigdc Party. Mense wat 
jarelank dicsclfde pad ge)OOI> 
het spat vandag uitmckaar ag
ter vcrskillende politiekc partye 
aan. Die skeurkrag van die 
partypolltick gaan a ile mcnsllke 
verstand tc bowe. Daarom ver
heug ek my in die opcnbaring 
van 'n.stukkie rypc volkswysheid 
wannecr die Grootraad bcsluit 
dat die Ossewabrandwag hoegc
naamd niks tc docn moct he 
met die partypolitiek nie. 

Koerantberigte 
O.B.-lede moes in die pcrs Icc~ 

van die ,.voormaligc Ieier van 
die Ossewabrandwag" w at 
samesprekings met die Icier van 
die Nasionale Party gevoer het 
en van die ,.beste bctrek~ingc" 
wat tussen hulle hcrstel is. En 
van dieselfde voormalige Ieier 
van die O.B. se ,.vasbeslotcn
heid" om die Nasionale Party 
in sy stryd te steun. Sclfs moes 
O.B.-lcdc in 'n koerat;lt lees van 
die moontlikheid dat hierdie 
voormaligc O.B.-leier 'n aspi
rant-kandidaat van 'n politieke 
party sal wces in 'n sckerc
kicsafdcling. 

In 'n Vrystaatse koerant moes 
O.B.-lcdc lees van 'n ,oud·lid 
van die Grootraad van die Os
scwabrandwag" wat 'n ,.beroep 
op aile !cdc van die O.B. doen 
om die Nasionale Party voort
aan met anc mag te steun." 
Hicrdie ,.oud-lid van die Groot
raad" Is sclfs van mening dat 
die doelstcllings waarvoor die 
O.B. gestig is vandag bereik is! 

Vir hicrdie ,.oud-lid van die 
Grootraad" is Suid-Afrika blyk
baar vandag •n republick, buite
kant die Britsc Statcbond, met 
'n stelscl van volksrcgering in 
plaas van partyrcgering; word 
die ekonomicsc bclange van ons 
volk doeltreffcnd bchartig deur 
die verteenwoordigers van die 

(Vervolg op bladsy 3 kolom ~> 
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GEKLASSIFISEERDE 
ADVERTENSIES 

TARIEF : 
B~ lbouo.llocewtac-a : 

(Ve~low!nc. huwelllt. c eboorte, 
atmceval, In memoriam, plukwen
lllnc. eu.) ld. per woord; minimum 
%/S per plu iDc. Voo~ultbet.a&lbaar. 

VIr bt-rh&llnca ll:i peneat a rata r. 

Bu4elll&dnrtea~le. : 

ll:ertt. p lu lnr 2d . per woo~d. VIr 
berballnca 25 persent afala c. 

l.a .... a&elt •P , Die O.B." (Yer· 
& yo weekllk.a): 12/S per Ja&r or 
t/:S per I maande. Voorultbet.u.l· 
........ Stuur &dvertea.tlegeld, b• tel· 
ll.ac:a en lat.elr.eoceld na. VOORSIAQ 
(SDlll8.) Bli:PJ:aK, Poebaa 1411, 
II.AAI'STA.D. 

IN MEl\IORIA:\1 
DU TOIT ~let onverminderde hefde 

en dlepe verlange herdlnlt ona weu 
30 Junie 1946 toe Ollll dlerbue Marie, 
eg,.enote en moeder. ult ons mldde na. 
ha.ar sall~e r\IJI geneem is. Llefftte, 
on.• lrO<>a Is die blye herslen. Noolt 
nr~etend. 1-;ddle en ltlnders, Lnwley · 
straat. Parow. 217/ 1 

UYS. SondngmOre. 29 Junle 19\7. 
""' v1r 0011 a ltyd onvergeetlllt bly 
t<>e on:. v1r altyd moes &Cskeid neem 
v:>.n ons dlerbare moeder. Coddank 
d3.t o!l.3 kan hoop op die blye da!! van 
wee..""Sien. - Vf'rJan,.~od, u seuns, Hen · 
dt:.k en Ntcolaaa. Slangrivler. Heidel· 
ber 4. K:l.ap. 

TE KOOP 
AANDJo:W;.- 1.000 Pers-Beleggln~• · 

Korporasie-a:tndflf word te koop aan· 
!(el>led teen 1 li per aandeel. Sltryr 
a&n d1e ~tarl•, Po-.bu• 141~. Ka3P
Atad. 2 i 2 

1\IEUBELS 
MI!: UBI:LS.-B eter :Meubels teen bll· 

Ul<er pryse. Be.baw aentjlea, stootk arre
tJI.,.., d:riewlele, llnoleums, tapyte, ena., 
ook altyd In voorr&ad. Geen ka taloguo. 
Meld waarln u IHilanc•tel. - ·viSSER
MJCVBI:LS, I.Aa&'atn~Al U t, Kaaps&&d. 

3/12/ 11 

RADIO 
LO UW &N LOUW, die Beroemde 

Radto-u:.genieur• , 8ta•1e wec, P a row, 
Yetkoop en berstel Radlo'a en Elektrleee 
Toeot~e. Gereg1atreerde E lektrisit eita· 
aanoe mers . Foon 8·8435. 

BORLOSIES EN BRILLE 
8 . I. STEYN, De VIIUeraotra&t 11, v-. K .P .-Vir llorlCN~IH en brille. 

Veri<.)<)p e o repaner. Peraooollke aao· 
ftC, lt/ 8 / TK 

GRYSBARE 
GR \''iR'\RI:, skllrers, ou voorkoms, 

onnol<ll~. Oortulg u eetr deur ORYS· 
KAAlt\\'Ol'i OE R , dle joncate kunama
tlge w~reldwonder, haar- en kopvel
voe,ilopmiddel te gebrulk. Skadelooe, 
kle~vry. 5s. per bottel, geld met 
btllteUlo".-BoeregeatHmlddela, Posbus 
4:!1!, hbaJUOHbuq. Dl/ 9/49 

A.:STI UllY'> KUJ'\'S~IATIOE H!lAR, 
l<opvel.-oedtng. Herstel cryahare en 
b•u"J blnne een maand tot oatuurllk e 
!<leur, or geld terug. Geen kleurstor. 
5 / > per butte I, posvry. Kont.a.nt met 
be•telllntc. DJJI: BOE R.EVROU, Poebns 
15aj, J oban,.,.bw &'. Fl4/ 6/ 50 

MEDISYNE 
GE'-0:\0HI':l O Is u regme.llce ertenls. 

Oor'-'>( uoelf deur ons beh&ndellngs te 
gebruik en u kwaal te ontwortel. Skryf, 
IDII~tn~ gratle, Boeregeneeemlddelo, 
f'Mbu 4%1:1, .Jubannesbii7J'. 81/9/49 

v...... u &llf! hoop van ~~""''~eln~r Ja.at 
Yatlr_ eo. u a.an die ergate onderwtrp, 
al<ryt da.o vir oula.as, aa.n DU: BOER E
VBOU, P ellb,. 15:1,, Job&nne<~bar(. 

(Nr. 1)1 8Ht 

BEHA.,DJ;LJNG GRATI~. - On8 Is 
da.ar so oortu•c van dat ons •n egte 
Suld-Atrll<aa.n~~ ceneesmiddel vir Ru
m:<Uek . Lend~yn, Heupjlg en verwante 
kwale ontdek het, da.t on• •n gratl~ 
proermo.,.ttr nan enige tyer sal atuur. 
- Stuur 1/6 vir J>()!Jgeld. ens .. aan: 
ANDREWS SE PYNPLEISTERS. Po•· 
bU!! 77:>, Pretort•. 18. 6/:>B 

CAN LA~ 

~:.~ 
DI E 
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STEMP EL 

UITKOMS 

W ANT BY 

SANJ.AM 

I S U I TKO M S 

VIR EL K E EN 

Oil is in tyd van noocl 
dat 'n mens na jou ete 
mense soelt • • • 

Oil is in tyd van nood 
dat 'n mens jou eie mense 
v1nd - by Sanlam 

M.a k voorsorg vir u i t · 
koms b y S AN LAM 

~*c5 

I 

BEPLEIT STIGTING VAN 
PARTY REPUBLI·KEINSE 

:\lnr. J>. ,J. du T oil, ~<n r.. I dr. Malan se party handhaaf 'n R epublikeinse Part~ in die 
\ 'Vt>J>f'ne r, skryf: vandag nog daardie diskrimina- lewe te r ot'p nie; dit <;o doel-

Na aanleiding van die U.R. sie amptelik in sy konstitusie.- tre fft-nd moontlik t e propageer; 
se besluite wat in Die O.B. van RED., O.B.l e n mt-t die eers te algemen r ver -

11 Junle aangekondig is wens ek 
so een en ander verduideliking 
te vra en ek vertrou dat dit my 
goedgunstiglik vergun sal word. 

E k bemerk dat die verklaring 
van die U.R. begin deur te se 
dat met leedwcse kennis ge
neem word van die verklarings 
en pogings dcur dr. J. F . J. van 
Rensburg aangewend, omdat dit 
sou tcruglei na die part ypolitiek 
wat dcur die O.B. konsckwent 
verwerp is. 

Dr. Van Rcnsburg se pogings 
is tog seker om eenheid in die 
republikeinse gcledcre te be
wcrkstellig? Is die doelstelling 
van die O.B. dan nie die byme
kaarbring van aile repu blikelns
gesindes, die vcrwesenliking van 
die republiek en die vernietiging 
van die verpestc partypolitieke 
stelsel of Hewers euwel nie? 

A."'t'T\VOOR DE 

(U is volkomc reg omtrent die 
doelstellings van die O.B. 

Dit is die O.B. se doelstelling 
om aile rcpublikcinsgesindes by
mckaar te bring - maar dan 
tog vanselfsprekend in 'n repu
bllkeinse organisasie wat vir die 
verkryging van die rcpublick 
buitckant en los van die Britse 
Statebond daadwerklik veg. So 
'n ore"anisasie is die O.B., maar 
die Nasionale P a r ty beslis nie. 
Poging3 moet derhalwe aange
wend word om liewer lede van 
die nasionale politieke party by 
die O.B. te laat aansluit as 
a ndcrs om. 

Dlt is ook die O.B. se doel
stclllng om die partystelsel te 
vernietig. 

U moet egter verstaan dat die 
par typolitieke euwel <soos u dit 
tereg nocm> n ie deur 'n poli
tieke party vcrnietig sal word 
nic. Onthou u nic dat dr. D . F. 
Malan skriftelik aan mnr. N. C. 
H avcnga verklaar het dat hy 
teen die O.B.-lcde diskrimineer 
omdat hulle leiers en hulle amp
telike blad propaganda maak 
teen die partystelsel nie? En 

Die doc! is mos stemkrag, om I kiesing r t> smblik einse kandidate 
ten minste die groots moontlike in elke ki f'safdeling te n omineer 
meerdcrhPid tc k ry. Want dan nie? 
aileen kan die republiek verkry Dit sal voor waar die bt>ste op
• • trede wees en as gevolg van so 
·.----- ·- · ·· · - · - · - · - ··· 'n stap kan die Nasionale Party 
! S Q L 1 gcdwing word om soos In die ! oos ns esers verlede 'n vcrkiesingsoorcen-

1 Dit Sien koms aan te gaan waarmee j daar ooreengekom kan word om 
••• ._...__. _ __._ , _ , _ , _ , _ •- ···· die republikcinse ideaal 'n stoot 
• • vorentoc te gee. Ten spyte van 
word en kan die totale uitwis
sing van die partypolitieke 
euwel bewerk word. Is dit nie 
die prosedurc wat gevolg sal 
moct word nic? 

jare se propaganda moet elkeen 
tog erken dat die ideaal nog 
maar net op dieselfde voct bly 
staan het. 

(J a, maar dit sal n ie help om BE GIN DADELIK 
stemk rag vir die Nasionalc Ek sal nie verwonder wee3 
Party bymckaar tc maak om die as talle van ons lcsers d ieselfde 
partylose republiek te verkry gedagte koester nic. E k is ern-
nie.-RED., O.B.> stig wannecr ck oor die Repn-

PROPAGANDA I blikeinse Part y skryf. Daar-
mee moet dadelik 'n aanvang 

Verder sicn ek dat die U.':. gemaak word, aangesien die tyd 
as ' n eerstc stap aanbeveel dte steeds k orter word en die volk 
stigting van 'n skakelkomitee se kanse meer en meer verspeel 
uit groepe en persone wat bereid word. 
is om die O.B.-beginsels te Ek voel ook baic jamm er dat 
onderskryf met die doe! om I die U.R. 50 lank gesloer het met 
buite s~wel as blnne die pari~- d ie belcgging van 'n. ~aer~rek op 
ment d1e stryd te voer (1) v tr grond van die onwtlhghetd van 
die omsk epping van die huidige •n sogenaamde hooggeplaasde 
stelsel tot die Republikeinse O.B.-ampetnaar. Dit Iaat 'n 
partylose st.aat; <2> d!c _oplo~- slegte smaak na. 
:sing van die kleurbcletd m dte <Ten spyte van pogings tot 
vorm van territoriale scgrega- dwarsbomin g sal 'n wettige 
sic; en (3) bestaansveiligheid vir Laertrek van a ile O.B.-of!isiere 
elke lid van die volk. tog binnekort gehou word.-

Dit is voorwaar die cnigste en RED., O.B.> 
doeltreffcn dst e stellings vir ons 

land en vir ons vol k. Elke lid H ET pLAN 
van die O.B. onderskryf dit en ! 0 B 
ongctwyfeld ook duisende Nuwe • • 

Orde-mense en buitestaandcrs. Propvol" van S ilve r ton skry f: 
:Maar wat baat net die propage- " Ek het al vantevore gese dat 
ring daarvan? Ons propageer . b k . om 

. ons regermg on e waam IS dit alt·peds vtr twaaif ot meer t h d If 
·are Nou is ons alwecr ontc- ons te regeer, wan y wor se 1 

d. k 1 'd' g· dus regcer. Die Afrikaner voel glad vre e met se ere e1 m , . . . 

word ons kra~e weer ver~r~ek ~~dd~~:.Y ;;;e~i:~t~~~~ :~:~~ 
en daardcur dte vcrwescnhkmg I . . 

8 
t d't 

. as v1r d te war man gaan 1 
van ons ldeaal vertraag. moeilik om 'n ordentlikc bestaan 

KAN DIDATE te maak. Vi r die werksman is 
Sal tlit ni l' verkie.,liker wf'e'> d~ar moontlik gee~ lewe nie. 

om im.tt>de vnn ' n sk ak elkom itt-e Ott gaan hard om kmders groot 
te maak. 

SWART TREE WEER 
OP TEEN K.AHN 

Ek blameer nie net die rcgc
ring nic. Ander hct scker ook 
skuld. Maar die regering moct 
tog die Ieiding gee. En dit ont
breek. 

Het die O.B. 'n plan om die 

Ve rlede Donde rdag bet o,peurders 'n bevel van die 1\linis- Witman te beveilig en geluk en 
ter , ·an Ju<;tisie, mnr. C. R . Swart, op mnre. Kahn e n F . Iewc vir alma! tc gee? Ek glo 
Carneson gedien waarin hulle verbied word om enige open bare I so. Ons Icier mo~t 'n man van 
byeenkomo, by te woon wat nie gods dienstig, afleidend of durf wees. Dade ts wat ons wr
~aa~skap_lik va n ~rd is nie. ~ie verbod i!-. van toepassing lang. 
1n die Ume en Smdwes e n sal v tr die eersvolgende twee jaar --- -
van krag wees. Beter Tabak 

SYBRAND 
(Vervolg van bladsy 2 kolom 5) 

volk se beroepe in 'n beroeps
kamer; en les bes, word die 
blanke bcskawing en hecrskap
PY in ons land beveilig deur die 
toepassing van algehele skei
ding tussen wit en swart. 

Sou hierdie ,oud-lid van die 
Grootraad" nie weet dat die 
doelstellings waarvoor die O.B. 
gestig is, nog nie verwc<~enlik 
is nie: en dat duisende trouc 
O.B.-lede dwarsdeur die land 
nog steeds vir d ie bcreiklng 
daarvan veg nie? 

'n ,.Voormalige assistcnt-
kommandant-generaal van die 
Ossewabrandwag" verklaar wet>r 
dat die regeringsparty se aan
val op die gcrcgshowe van die 
land die laaste st r ooitjie wa.;; 
wat hom laat besluit het om by 
die Vercnigde Party aan te sluit 
Wan t, so se h icrdie ,.voormaligt• 
A.K.G. van die O.B.", daar is 
twee dinge wat die Afrikaner 
bo aile a nder waardeer en dil 
is sy kerk en sy geregshof. 
Nou ja! Die implika.sie dat 
mense wat hul kerk en die ge
regshowe waar deer by die Ver
cnigde P arty moet aansluit i& 
tog bog. Nes asof mense in 
die O.B. dit nie doen nie! 

Maak Gebrui"· van hul 
0.8 .-hand't•atsels 

Maar h et u opgelet dat koe
rantberigte a lma! verwys na die 
betrokke persone se voormalige 
ampte in d ie O.B. Ek het dit 
opsetlik aangehaal. Waarom 
sou die ,dooie" Ossewabrandwag 
se ampsbenamings dan so gre
tig gebruik word as die h a nd
vatsels waaraan die betrokke 
persone in die verskillende poli
tiekc partye gelig word? Na
tuur lik word dit gedoen vir pro
paganda-doelein des om die dui
sende troue O.B.-lcde in die land 
te probccr oorhaal om agter die 
betrokke persone aan of by die 
Nasionale Party Of by die Ver
enigde P arty aan te sluit. As 
dit dan nodig is vir die poli
tiekc partye om p ropaganda tc 
maak by O.B.-ledc dan is die 
O.B. mos nie ,.dood" soos die 
partypolitici graag te kenne 
gee nie. Natuurlik nie. 

Maar O.B.-lede word nie so 
maklik van koers gebring nie 
Die pad van die Ossewabrand
wag is weerecns bale duidelik 
aangedui in die jongste verkla
ring van die Uih·oerende Raad 
van die bewcging en dit is die 
pad waarop O.B.-lede end-uit sal 
loop. 

Is u besig om i-ntekenare 
op Die 0 .8 . te u·erf? 

Dankie. 

Die bevel van die Minister is 
uitgercik ooreenkomstig die W et 
op die Onderdrukking van die 
Kommunisme. Dit is in termc 
van hierdic wet dat die twec 
genoemde persone 'n maand g('
lede ontsetel is as naturelle
vcrteenwoordigcrs vir die kies
ufdeling \Vcs-Kaapland in die 
\'Oiksraad en di~ Kaaplandse 
provinsiale raad. 

namiddag is mnr. Kahn in die · 
gang buitckant die raadsaal 

1 

deur spcurders in hegtenis gc-~ 
nccm. Hy het later in die mid
dag voor magistraat J. J. Coet
zer verskyn op aanklag dat hy 
die Wet op die Onderdrukking 
van Kommunisme oortree hct. 
Borgtog van £50 is toegest.aan en 
die saak sal op 7 Julie voort
gesit word. 

maak Beier Sigarette " 

S T ADSR AAD 

Die Minister se bevel gelas 
mnr. Kahn voorts om voor 25 
Julie te bedank as lid van die 
Kaapstadse stadsraad en ver
bied mnr. Carneson om lid van 
'n stadsraad te word. Die vcrbod 
geld ook lidmaatskap van die 
Franchise Action Council. D ie 
vcrbod o.p bywoning van verga
derings het by dicning van krag 
geword. Beweer word dat on ge
vee r 'n uur nadat die verbod op 
hom gcdien is mnr. Kahn die 

I 
vergadering van die s tadsraad 
bygewoon en aan die bcspre
kinge deelgeneem het. In die 

E. S.. S ACHS 

I n 'n brief gedateer 21 Junie. 
wat mnr. E. S. Sachs, gewese 
hoofsckretaris van die Klere
werkersunie, ook verledc week 
ontvang het, het mnr. C. R. l 
Swart sy bevel teruggetrek wat 
mnr. Sachs verbied het om van
af 8 Mei in enige ander provin
sie van die Unie of Suidwes be- , 
halwe Transvaal te- woon. 

Die bevel is kragtens die Wet 
op die Onderdrukking van Kom
munismc uitgereik. Die minis
ter het sy vorige bevel nou 
effens verlig. I 

• 
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Politici Erken Dat 
Parlementere Stelsel. 

NET N.P ... KOUKUS SAL 
,HO~" HOP WEES 

Dit h. \Oorlopig bepaal dat die Hot' Hof van die Parle
ment OJl 11 Augustus in die o u Raad..a.al op Pret~ria '.:ll 
Yergader. Die !ool>eaker Yan die Volksraad, adv. J. H. C()nradie, 
b Pre-.ident \an die Parlementere Hof. Onbevredigend Is Dit> Jo::t>r-.te )fini-,tt>r het namen.., die regering 'n aan..,()ek 
by die Pre..,ident ,·an d ie Parle mentert- llof ingedie n wa.arin 

\an die einde van die jong~te sitting Hm die parlement wat V('t·lede gevra nord dat die Hoi' die :\ppelbof !ooC uit ... praak in \erband 

~eek \erdaag h et, het die partypolitici t'OtHiuit erken dat diE> par·lementrre m et dit' Kleurlingwet moe t hersien. 

~tels£'1 onhevre-digE-nd is want dit- opposi~ie \ E-rhinder di£' rE-gering om dit- Die Pr<•sidcnt het die volg<•n BOIKOT 
dc led~ op die Regt<'rlikc Komi

werk wat in dif' landsbelang afgf'handel mof't word te doen. Vom·t-. i~ dif' tee van die Parlemcnterp Hof 
Aangpsien die Opposb1c-

partyc waarsl<ynlik die vcrrig
tingc van die Parlement~n Hof 
sal boikot is die verwagting dat 
!cdc van die Opposisic wat op 
die Rcgtcrlikc Komit<'c b< noem 
is ni<' sal dien nie en dat die 
Opposisic-lcde ook nic die sit
ting van die Hof sal bywoon nie. 
Dit is moontlik dat die Kleur-

erkenning gf'maak dat all e po~ings om die ~-> l f'h,el te v••r heter mi~luk het. aangewys: Mnre. c. R. Swart 
Die Ossewaht·andwag ~E' ~->landp unl i~: Los die !'l tel~->f'l wat aan ons h·oorsitt~rl: F. C. Erasmus: J. 

\oil H'eemd is; ~at nie goed j.., nie~ en ~at nie veriH'I('r kan wor·d uiE>. 1 F. Naudc: J. G. N. Strauss: c. 
~ " J 1 I' If k 1 I d l'k . 1M. van Coller: M. J. Vcrm<·u!Pn; _..,anvaat· n ste ~->f' wat on~ vo h. ~e ges e p IE'l en wat < f'ng e 1 ~ r ~. 

1 
J. Duthie; drs. c. F. Stcyn; A. 

Die parlementer<' masjien wetsontwt•rpe aangen<'cm is. Die op diP \\'l•tboek? Hct dr. "'fa- ~ Ht•rtzog en D. C. Conradic. 
werk nie bevredigcnd nie, het opposisic daarentecn hct soda- Ian dit ook gckry toe hy Oppo- Di<• Rcgtcrlike Komitc<• sal op 
dil• Ecrstc ~finistcr, dr. D. F. nigc volle gebruil< gemaak van sisiclcicr was? 21 Julie in die ou Raadsaal in 
:.\lalan, vcrlede week in die hullc reg om di<' wctsonlwerpe I ,As dit so is dat dil 'n spe- Pretoria vergadt·r om vcrtoii en 
\'Oiksraad verklaar. Dit word te bc .... preek, dat hulle daardeur siale salaris is, dan het die ont- argumcntc aan tc hoor namens 
nie net aan die end van 'n sit- die VC'rdaging van die parlemcnt vangcr daarvan 'n plig om uit die partye wat by die saak be
ting gevoel nic, het hy •gese. vir 'n week of sclfs Ianger sou tc voer en dit is om di<• Regc- trokke is. Daarna sal di<• Komi
Verlcde jaar en vroeio'r al is uitstel. Ten eindc die wetsont- ring op enige moontlikc manier tcp 'n v<•rslag met aanbcvclings 
maatreels besprcck dcur die w<•rpc aangenecm t<' kry en tcr- t<' b<'vcg. Dan hPt nicmand mos optrek wat hy aan die Parle
Komitec oor die Rcglcment van sclfdertyd die parl<•ment vroeg- diP reg om adv. Strauss vir sy ml•nterc Hof sal \'Oorlc. Hicrdic 
Ordc om die wcrk van die tydig te verdaag hl't die regc- ~ dad!' l<walik te nc<•m nic. Hy HoC sal \'ermoPdclik die vl"rslag 
\'Oiksraad te bcspoedig. ~iks ring toe ~ie valbyl. toc~epas mo<•t dan eetdcr !of toegcswaai en die aanbevclings op 11 Aug. 

linge wat •n party in die geding 
voor die AppiHhof WI\-" en wat 
die st<•un van die Opposisie gc
ni<•t ook nie voor die Komitee 
of di<• Hof sal verskyn nic. 

Sodanige optr<'d<• sal nie die 
vt•rrigtinge van die Parlcmen
ter<' Hof onmoontlik maak nie 
want vier ledc van die Rcgter
likc Komitee en honderd lcde h<.:t daarvan gcword nie. waardeur d1e bcsprekmgc mgc- word as hy die wcrl< doen waar- begin oorwceg en danrna sal hy 

N IE:'\lA..'\'1) SF; ~"fAAK kort is. voor hy deur di<• staat gehuur sy b<•slissing gee. van die Hof is 'n kworum. 

Om daardie rcdc, het die Ecr
stc Minister gcsc, moet hy die 
\'albyl voorstcl, wat die besprc
kinge oor die verskillende sta
<liums van 'n wetsontwcrp 
bcperk. Dr. Malan hct gese dat 
die valbyl 'n beperkcnde maat
reill is wat in nicmand se smaak 
val nie en dit moet aileen in 
buitengewone omstandighcdc as 
~aak van noodsaaklikhcid toc
gepas word. Hierdie omstan
dighede bcstaan nou. Wl'rk 
wat voor di<' raad dien, moct in 
die landsbclang afgehnndcl 
word. 

OPPO~:EER TE \'EEL 

Die omstandighede waarna dr. 
Malan vcrwys is dat die rege
ring graag die parlement ver
lede Satcrdag al wou vcrdaag 
het; maar dan wel nadat sckerc 

TITO GOBBI 
wereldberoemde bariton 

se 

Elke sigaret 
'n meesterstuk 

11\IPOl\~REXDE FRASES word. 

Die Ieier van die opposisie, GEEX :\l'T '\IE 

mnr. J. G. N. Strauss. he~ heftig I ,.Ek kan niP insit·n tot watt<•r 
beswaar gemaal< teen die Ecr- nut dit vir di!' volk is as diP 
stc Minister se voor.stel ter in- staat spesiale politicke t<'en
voering. van die valbyl, dit is die I standers huur ni<•. Dit strcm d1e 
vasstelhng van b<·paalde tyd- werk van die Volksraad en vcr
pcrke waarbinn<' die wctsont- ongeluk dikwcls 'n goeie sank. 
werpe afgchandel moct word. Ons glo dat daar vandag V.P.
Hy hct die valbyl bcskryf as ,'n Jedc is wic s11 oortuigingc met 
boosaardig<' instrument" en di<• die bclcid van die Regcring 
voorstel van dr. Malan bcstcm- strook, maar in opdrag van hul 
pel as 'n ongcrcgverdigde aanval koukus teen hul g<>wetcns stem. 
op die parl<'mcnt sc ccr as die As elkc lid cgt<>r 'n vryc hand 
soewereine en oppermagtige het, sal dit nie nodig wecs om 
wetgewendl' liggaam van die mcnse tc huur om die Regering 
land en as die omverwcrping die regtc pad tc wys nie. 

BRITTE GEE GEL YKHEID 
Die Bribe regering ht't dit> begin-.el \an \olkome 

rassegelykheid t e n aan;,ien \.an Tanganjika aam~aar het 
Oliver Lyttt-Jton, minist-er van kolonies, , ·erlt'de week in die 
Britse Laerhuis wrklaar. G<"lyke verteenwoordiging \an 
blankes, naturt'lle l!n Asiatt' sal voortaan in die Wetgewende 
\'er~adering 'an Tanganjika geld. 

Die raad l;al bestaan uit 42 die Brit-;e reg~>ring nie om dat 
lede - 21 nmptelike en 21 nic- Ta nganjika 'n "''"''llrt -.ta.'l.t word 
amptelikc !cdc. Eersgenocmd<• nie - -;olank hy maar in die 
word aangcst<•l en Iaasgcnocmdt• Britse Statl.'bond bly. 
gekies, met dien vcrstandc dat -
sewe blankes, S<Wc naturelle en 

van sy vryhcid en gesag C'n ns scwe Asiate moct wces. 
,Vir my lyk die tyd ryp om 

die ondcrmyning en vcrnictiging die partystclsel te laat vaar <'n 

1 

VOLLE DEEL..."A:\JE 
van die fundamentele vryhcde 

'.n regerin'g' van die bestc mann<' Lyttclton het die Britsc n •gc-en regtc van die Suid-Afrikaan-
se volk. m tc stel. ring sc doe I en voorncmc mt t 

Dit blyk afdoendf' dat mnr. 
Strau o;s m et behulp van impo
ner end P fruo;es kaalvuis gevPg 
het vir dif' regte van die oppo
sisi~> om dif' l'egering t., oppo
neer npt '-Olank as wat h y wil 
en mPt n~>t ~oveel toP.,pnlkl" a<; 
wat opJ)()"isie-lede maar kan 
!('wPr. 

I Tanganjika duidelik gest!'l. Dit :\JOET HELP! 
is om die gcbicd in oorc<•nstcm

Die rcdaktcur van die bctrok- ~ ming met die bcpalingc van die 
ke ko<•rant hct sy les<'r ~oos Voogdyoorccnkom,s tc admis
volg gcantwoord: treer totdnt volle sclfrcgering 

,.Die Leier van die Qpposisic I bercik IS. Die Britse n·g<·ring 
ontvang 'n groter parlcmentere beskou dat die. Voogdyoor<:~n-~ 
toelaag as die gewonc !cdc krag- koms hom vcrphg om to<• tc SHm 

tens 'n wet wat tyd<'ns die dat aile st•l<sics van die bevoi
Smuts-bcwind van krag gcword I king, ongeag van ras of afkoms, 

VI<~R0l.1DERDE :\IASJIEN hct. Dit is 'n wanopvatting volle dcelname het in die ont-
,.. k . dat dir Leier van die Opposisic wikkl'ling van die gcbicd sc poli-
.-.aar wat bete en diC hele t' k · t n· , 1 · · d' 

petalje wat hierbo aangestip is? ,gchuur' word om die Rcgcring 11c c m~ e mgs sow<.: a: m
1
. 1e · · I fe bcvcg As Leier van die Op- cl<onomwse en maatskap ike Net maar d1t, dat ,.d1e werk · . . , . , 

· posisic is dit sy ccrstc plig om voorUitgang van d1c g< bJ< d. 
wat tn landsbelang afgehandel . · . . 
mo<'t word" nie gedoen kan dte Regermg tc help en me te BRITS \\'EE::oi 
word nie omdat di parlcmcn- dwnrsboom, soos tans die geval I . . . 

- .. ." c . is nic. Dit is ondcnkbaar dat I.) ttt>lton h<'t I;'C""· .,Die re-
ter<' masJJen me bcvredJgC'hd daar in afsienbarc tyd ooit 'n gering hoop met \f'rtl'OU<' dat 
wcrk nie" want di<' opposisie \v.·tnnoer dl'e doaJ bt'roik i• Tall-Voll<sraad in die Unit• sal wecs ' ' ' , 
probccr verhoed dnt die regering waarin daar nic tecnstanders ganjika binne die Brit.,., State-
die werk doen waarvan die kie- bond -.al wees." Blykbaar get' 
scrs hom aangewys hct. van die Regering sal WE'CS nie, 

van watter politick<' gcsindheid I 
I>i t is tog pen voudige waar- hy ook al is." 

Tee-Aand hede wat selfs deur di~> Eerste 
)fini ... ter erken word. N ogtan~ 
i., daar 'n groot d eel van d ie 
'olk, wat die part~ politici ann
hang, wat maar aanhou om hul 
hoop te ve<,tig op di<' parlemen
tfre m asjien wat onbevl'edigend 
i~;. 

A-. dit die plig van die Lei<'r 
vun die Opposi~iP is om die rf'-

'n Baie aangcname tee-aand 
gerin!t' ,.te hPip," dan kan is verlede Dondcrdagaand gehou 
iemand gerus vir mnr. Strauss 

aan die huis van mcv. A. Jung-
op w plig wy..,. Sal die betrok- h D' t h t II' • . . aus. 1e gas c e gcsc 1g 
kt' redakte ur 3 ""t>bhef nr "Y vcrkeer en die som van £2 4s. 
le<,ers "·er tel h ot' dr. D . F. :\[ a- . . b · 
I ·t h 0 · . 1 · 

1 
gcstort v1r die tC"<· wat voor ere1 an, oe y ppo.,JSJe- eie r wa.,, . 

Die Afrikaners wat aan die vir genl. Smut., g~>h~>lp het? IS. 
Die aankondiging oor die vol-

PARTYLOOS 

1 

gendc tee·aand sal later gedoen 
Slegs in die partylose repu- word. 

bliek van Paul Kruger het sy - -

men1o oor 
persoonlike 

keurigheid 

H . J. N·•h•u• (Edmt) 8<p«k 

Po•bu• 2108 Kup•ud ____________ __,•-! 

Ossewabrandwag behoort hct 
lanka! die parlementere mas
jien verwerp as 'n verouderdc 
instrument wat nie in staat is 
tot bevordcring van die volks
belangc nic. 

verslane tccnstandcr. Piet Jou- 1•••••• tt • t •••• •••••••••••••••++ .. •••••••••••• 
bert hom na di<> verkiesing gc- : 0 JAARGANGE 
help - nie de.ur die Ieier van .die + .B. 

\\'ORD G'EHUl.'R verkosc pres1dcnt se oppOSISJe : • 
Dat daar darcm baie Afrika- te word nic, maar deur sy ~om- : JAARGA~G 19~1951 

ners is wat die dinge raaksien mandant-gcncraal te word. In 1. Nou verkrygba.ar teeu £1 5s. elk. 
blyk w()()r uit 'n brief van 'n 'n land waar die partystclsd •: PRAGTIG JNGEBIND 
Ieser aan <'Cn van die Nasionalc heers is sodanige samewerking 
Party se koerante. Die Ieser en gevolglike volkseenhcid on- : 
skryf: I moontlik. ; 

,Is dit so dat die Leier van ; 

VOORRAAD BAlE BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. die Opposisie in die Volksraad ... DIE o .B ." ,.,ord ~:edruk <leur Pro + 
'n spesiale salaris van £2,goo ' Eeclesta· Drukl<ery, Btrd8traat, Stel- •. 

lenbo!-ich . v•r die ~Jenaars e-n utt~e- G te K k b 703 ~ 
Kaapstad ontvang? Waar het die instel- w~•. vuorota.: <Edm•.l B~ptrk, + roo er -ge ou 

Gr<>olf' Ktrk~:et.ou 703, Pcosbus 1411, • 
ling sy oorsprong of staan dit KtrkJ>·~'"· K&&p•tad. • ttt t t t t f ttt tt t tt •••• tttttt ............ +4~~· 

• 
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