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!Die K.ommandant-Gen eraal
Bring U ulde

Genl. Mev . Dn Toit
D ie O ssewabrandwag staan vir die eenheid
van d ie volk.
Die O ssewabrandwag stry vi r sy Rcpubliek.
D ie Ossewabrandwag kan nie vernietig
wo rd nie.
D it is di e geloofsbelydenis van aile o ffi si ere
en brandwagte en uit hierdie geloof is gebore
, Die O .B."
Die langverwagte , O.B." k o m n.ie om te
verdeel nie maar om t e vet·enig, ni e o m die
waarheid te vers wyg nie maar o m dit te verk on dig. O ns , O.B ." verdedig geen g r oep of
seks.ie ni e maar is die kampvegter van d ie
volk.
Sy w ekroep is ,Trek Saam !"
EMMIE STEYN DU T OIT,
Hoof-Vroue-offisier, Kaapland.

Hierme e voldoen ek aa n u ve r erende ve r so ek om d ie O.B. -persorgaan by sy eerste
verskyning m et ' n kort woord by die lesers
te help in lei. E k doen di t met ' n gemengde
gev.o el van te!eurstelling en genoee.
Van teleurstelling- omdat di e O.B.- organisasie van die kant van o ns A fri ka a ns e pers
in di e j on gste verlede met soveel vooroordeel, verdagmakery en selfs felle antipa ti e
bej een is.
V a n genoee- omdat d ie O .B.-organisasie
voortaan oor ' n eie persorgaan sal beskik,
waarin hy sy saak sel f helder en suiwer kan
stel, me t ka lm te bepleit, en a lso vir die
publiek klare wyn inskink. D it sal ong elwyfeld vee! daar toe kan bydra om die tans
so swaa rbewolkte dampkring weer te suiwer
en aan die hee r sende onverkw iklike broedertwis en k ragverbrokkelende tweespalt ' n
ein de te help maak.

,,Die O.B. ' ', amp telike orgaan van
die Ossewabrandwag, vervul 'n belang-rike en t ewens moeilil{e tank
Hoewel klein en beskeie is hy die
mondstuk van die Afrilmnerdom se
grootste en lewensk.ragtigste Beweging. Gebore in die oorlogsomstandighede, met allerlei beperkings en
teenstand, moet die blaadj ie 'n taak
v ervul wat die hele Volk gaan clien.
Ons bring hulde.
J. F. J . VAN RENSBURG,
Kommandant-gener aal .

J STANDER,
Vo o rsi tte r, Groot Raacl .

LE~ER§
Pro f . E . E. van Rooyen

DIE VOORSI TTER.
O p die jongs te Groo t Raadsv ergaderit:Jg is
, Di e O.B.", vroeer a m pt el ike orgaan van die
0. B. van Kaapland aileen, verh e f tot di e
amptelike orgaan van die O ssewabrandwag
vir die hele Unie, ja selfs vi r die hele gebied
in A f rika waa r O.B . bestaan.
Hy sa l dus nou 'n ve e! wy~r en v eran twoord eliker taak te ver v ul he- wy er nie
all een in aardryks kuncl ige si n nie, maar ook
wa t lese r skring betref, en daarby sal di t
van se lf meebr ing dat hy ui teen!opende r en
groter beh oeftes sa l moet vervul, wat cla n
sy vcrantwoorclelikhe id aanmerklik sa l verhoog. Hy sal moet branclwag s taa n vi r di e
belange van die hel e be weging in die Unie,
Suidwes-Afrika en Rhocl esie. Wat 'n taa k
in die huiclige omstand ighede!
D ie bewegin g wo rd so0s }annie Ol_.l s kool
v ir aile stoutigheicl verant woo rdelik gehou .
Nou ook deur die nuwe rekruut tot die geledere van sy teens tanclers, wa t clus n o u o o k
met die Veldmaarska lk teen o ns ges ka kel het.
O ns belee f moeilikc tye, tye van verd ra aiing van fcite, verduiste r ing van d ie waa rheicl wat oral verwarr ing meebr in g onder
die vo lk. , Di e O.B." sa l ge r oepe wees om
die onkru id, d eu r 'n vyandig e hand in d ie
na g gestroo i, t e wied deur, deur di e li g van
waarheid die du isternis te v erdryf en waar
verwarring en ve rs iappin g ge vol glik inget ree bet, ko e rs aan te dui en te besiel.
,Di e O .B." mag ho m in d ie aa n gesig van sy
skier bomenslike taa k verseker voel van d ie
oopgemo edheid, agting, stc un en get roue
voorbidding van sy lesers. Kom a a n dus:
, D ie O. B.", daar's 'n nasie te l ei, daar's 'n
strycl te st ry. Dus m oed ig voort, kalm en
besad ig voort, kragt ig voort aan die spits va n
d ie hel e O. B. vir land, volk en God.

No . 1.

Genero(ll

J.

A . Smit,h

Elke o r ga nisa s.ie het sy eie monds tuk, die
stille vertolk er van sy doe! en strewe. Hierme e kom die eerste nommer van ,Die O.B."
as amptel ike o rgaan van die o nverwinlike
volksb eweging, d ie O ssewabrandwag, die verto lker va n die s iel van die Afri kanerdo m.
,Die O .B." bet ook 'n tweede roep ing. Hy
kom as h uisvrien d na elke woning en a s ligdraer van Waarh eid e~ Reg. Hy kom as
s kakel wa t alle brandwagte saambind tot 'n
onbreekba r e ketting- die trekketti ng vir die
g root skof, die opdraendc uit tot ons eindbestemming. Hy k om a s W ekker met di e
· wek r oep:
T R EK ! T REK!! TR EK !!! OP DIE PAD
VAN SUID-AFRIKA !
Saam sal hy stry,
O nafhanklik en vry,
V ir waarheid en reg,
Teen bande oneg.
J. A. S MITH,
Ass t.-Komdt .-Gen eraal, Kaapland.

I n die t wee w o,or de , O ssewa - Brandw<.~g"
in bulle t a ns bestaande verband, sit daar
o.a. twee pregnante, sinvol!e gedagtes. Die
eer.ste gedagte is die van : r ustige, doelbew uste voortb eweging Hierdie gedagte le
opgesluit in die woord ,,osse wa". Die tweede is di e van: ona fgebroke waa ksaamh eid.
Dit weer le in die woord ,b•·an dwag" ingewewe. Vir die gladde funksion ering of werkin g van die wiele,-en as gevolg die doelbewuste voortbeweging van die hier-bedoel de wa- word oo k ver eis goeie en genoegsam e smeergoed. Vir 'n branclwag, wa t sy
so ut wercl is, w ee r is nodig ,s trenge dissipline,
'n o.op, s kerpsiende oog, en 'n fyn-sensitiewe
oor. Dit al les is nodig om naderende . onhei le en gevare gou te kan o nderken, en die
aandag vroegtydig daarop te vestig.
Mag d ie n uwe persorgaan en sy Redaksie
gel ei word om vee! by te dra tot die !ewering van die nodige sme ergoed- betyds en
o m die gesigs- en gehoorsorgane van die
Brancl wagt_e steeds meer te sker p, en tewens
h ul gedissipline erdhei d te verh oog.
Nog meer. Mag die n uwe persorgaan in
. staat gestel word om ook sy deel daartoe
by te clra om die prikkelende leus van die
groot O .B.-o rganisasie te help verw esenlik.
Die leus verg om, v66r alles, steeds die eer
van Go d Almagtig te soek en waar nodig,
ruiter lik daarvoor op te kom . .: ,Y erder, om
ora l, ten alle tye, en onder aile om stand.igh ede die bes te en ho.ogste bclan:i;e van Volk
en Vaclerla nd met onvcrpoosde~ywe r na te
jaag en gaandeweg te verwesenlik.
D it alles sal m eebring die nrsi:ige doelbewuste voort beweging van d ie wa op die
v oor t.·ekkerpad.
(Prof.) E. E. VAN R OO YEN,
S tellenbo sch.
( Vervolg op b ls. 2.)
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' n V erklaring insake die Ossewabrandwag se standpunt t en opsigte van d r.
Ma lan se voors t el is deur , Die B urger" gew eier met d ie volgende versko ning: ,Afgesien van die wanvoorstelling in die eerste sin
v ervat en van o njuisthede soos die bewering
dat d r. Malan sy voorstel nag s legs by wyse
va n 'n toespraak aangedui het, bestaan die
verkla r.i ng wa t ons vandag van u ontvang het
gro tendeels uit blote herhaling."
In sy verk la ring aan die pers ui t gereik
verklaar g enl. ]. A. Smith, A sst.-Komdt.generaal , o .a .:
D is is nie s oos van s ek ere kant voorges.tel
w ord, dat die K ommandant-g eneraal die beginsel v ervat in die voorstel vir d te vorming
v an 'n Na sionale Komitee v erw erp nie. In tcendeel, die b eginsel van ' n liggaam vir die
bepaling en koordin ering van volksb eleid ls
nog altyddeur gehandhaaf d eur di e O.B .Jeiding.
Eers wa s d it di e skakel wat die O .B. gevorm h et m et die des tydse K ris.iskomitee.
Daarna het die O.B. se Komma ndant-generaal

YROUE-AFDELIING
Op ver soek sal een van die H oeroffisier e van die Vroue-Adjunk -R aad
elke Saterdag-oggend gedur.e nde November va n 9 v.m. tot 12.30 n.m. in
die O.B. Vr iendsk apsentrum op diens
wees, en nie meer Vrydagmid dae
soos voorheen meegedeel nie.
Dames w ord vriendelik versoek
om gebr uik t e maak van die O.B.Vriendsk a psentrum,
Kamer 914, Groot Kerk -Gebou.
saam met d ie l eier s van d ie a nder volksorgani sasi es die bekende eenh eidsaanb o d vir die
stigting van die Afrikanercenh eids fron t onder teken en aan d ie Party g ed-:>en. A s gevolg
hierva n is die Eenheidsko mit ee gestig."
H y wys verder op die besluite deUl· die
Offi sierskonfere nsie gen eem , d ie a anvaarding
van d ie T otius-vo o rs tel n ag voo r d r. Malan
~ c Nasionale Komitee en d ie b emi dd elaat·s
wat aangestel is saam met d r. V an R ensburg
o m dte tw ee voorst elle m et d r. Malan te bes;;r ec k, as ook dr. Van Rensbu rg se verklaring
dat die O ssewabrand wag ,s-:>os altyd gewillig
is om aan elke eerb.are en opregt e p.oging
om geskonde Afrika nt reenheid t e herstel gehoo,· te g ee.
T en slotte vest ig h y d ie aandag daarop dat
d ie teso nd erh ede va n dr. Malan s e vo o r stel
n o ~ ni e bekend is nie, wa nt di t is no g slegs
by wyse van 'n t oespraak aan gedui.. . Die
Oss cwa brandwu.g het a mptelik nog geen uitno digin g met vermeld in g van b esond erhede
o ntva ng nie.
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G EWE~ER

PERS SE GOEL-SPEL TEEN
AF RIKANERS

(V ervolg va n bls . 1.)

Generaol j. D . .ferling
Dit verskaf my vreugde om namens die
Ossewabrandwa g in T ra nsvaal ons eersteling
te verwelkom. Mag hy 'n ligstraal wees in
hierdie donke re dae wat ons ta ns moet
deurlewe er. d ie voorl oper va n die wnskyn
wat sal volg. In die swaar en moeilike taak
wat voorle sal hy di e aanvoorwe rk moe t doen
in die beeindi ging van d ie B ro ede r st ryd wat
daar tans bee rs, en in die vo lste sin van die
woord sal hy m o et voldo en aa n d ie leuse
wat ons nast r ee f : ,My God, M y V olk, My
Land Suid-Af r ika ."
Ons hele Volk sgeskieden is ·.is een lang
worstelstryd van die Afrikaner om as ,s odanig te bestaan. Telk em ale het ons volk
voor die afgrond van tota le ui t delging gestaan, maar ieder e kee r in sy krisisuur het
'n Hoer Hand getoon dat da ar 'n eie bestemming is vir die B oerevolk.
Weer s taan o ns Volk vandag in gevaar
van oorweldigi ng in die magtige maalstroom
van 'n wereld -omw enteling- w eer soos veertig jaar gelede; maar die A frikan er ka n vandag inspirasie skep uit 'n roem ryke ge skieden is v.ol van o nsterfl.ike helde cla de. L aat
,a i le O.B.-lede d ie voetstappe van o ns vaders
volg en eendragtiglik saamstaa n in 'n verenigde f ront a gte r o ns Kommandant -generaal ;
en laat on s o p hierdie kri tieke ty dstip d ie
onheilspellende gevaar van bro edertwi s in
'n gees van eerl ik hei d en opregthe id tegem oet
gaan en daar d ie swakheid vir ewi g en altyd
uit o ns Volkslewe uitwis .
M ag ons eersteling, , Die O.B." , 'n eervo lle plek inn eem in die stryd vi r .o ns b estaan,
die sam esnoer ing van aile oprcgte Afrikaners,
en die verwes enlibng van o ns g t·oo tste en
skoon st e vo lksideaa l - o ns eic R epubli ek geg rondves op sui were Afr ikaanse t radisies
aa ngepas. by m oderne om standigh ed e.
]. D . ]ERLING.
A sst.-Komdt. -Generaal, T v!.

'n Tipie se geval va n hoe die pers 'n saak
kan kleur o m in te pas by sy doeleindes, is
weer geop enbaar in , Die V o lksblad" van 28
Oktob er. I n 'n lang hoo fartikel probeer die
blad sy be.s doen om te b eduie da t die
nasionaal- sosi.aliste onder Ieiding van adv.
Pirow nie nasionaal-sosialis te is n ie, maar
goeie Afrikaner s. Ho or wat se d ie blad : Die
waarheid is, ons h et geen egte nas ionaalsosia liste in o ns land, altans nie onder die
ware Afrika ners nie.
Adv. Pir.ow en sy mense bely openlik dat
hulle nasio naal-sos ia liste is, maar , Die V olksblad" se n e e, hulle is n ie wat 'h ulle se hulle
is n ie.

As die Os.sewabran dwag egter verklaar dat
hy n iks ander s as Ch rist elik-nasionaal is nie,
beweer , D ie Volksblad" en sy trawante dat
h y Olasionaal -sosia lis ties is en nie wa t hy se
h y is· nie !
Di t laat ' n m ens dink aan die goelaar
op die verh oog met s y gekleurde sakdoeke:
nou is h y groen, dan is hy rooi.

BE WYS V A.N LEWE
By wyse van mondelingse k ennisgewing· is verlede Maandag binne
'n paar uur meer as duisend Br andwagte byeeng-ebring in Kaapstad vir
'n buit engewone verga dering-. Meer
afdoende bewys van die partyleiding- se mislukte offensief teen die
Ossewabran dwag is oorbodig-.
Aan die ander kant het dr. Malan
se g-root verg·adering in Bloemf ontein, OND.ANKS DUBBE LKOLOIVIREKL AIVIE EN OPROEPE I N DIE
V OLKSBLAD, n ouliks meer toehoarders gelok.
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Betaling gcskied onmiddellik,
•,veekliks, m aancleliks of soos
verlang.
Beste H eersende Pryse.

Mll\'NAA.R_ & V AiV SCJIOOR.
Eienaar :

Gustav Retief.

Te Koop
1\IUILE
Jaar-O ud
Cocdgc tcclde jaa r oud muilc teen billiko
lCrme.
Caaf d e W et Sto dery, Driefonl cin H recla sd orp.

\ -.ADEH:

:.'IIOEDEHS: J::ngl i,h ll un lers.
D oc n a an ·ock by of ~I; rywe a a o

]. N. VYS
Brakkekuil, Heide1herg, K.P.

DEFTIGE
D AMES

DRA

Volkseeenheid sou 'n Gevaar Wees
Belaglike Aantygings teen Ossewabrandwag."
Ons he t die afgelope t yd 'n verwarring in
ons volks lewe aan sk o u wat sekerlik geen
weerga in o ns geskiedcnis het nie. Maar
hierdie verwarring is heeltema l verstaanbaar
as 'n mens die geestesverwarring wa t daar
by sekere politici bestaan, gades laan. So
w.o rd daar van die kant van d ie party leiding
'n gewe ldi ge aanslag op 'n volk sorganisasie,
die O .B., gedoen in belan g van .... ,v olkseenh eid !" S o heet dit. En om hierdie ,eenheidstre we" te r egverdig ko m 'n man soos adv·
F. C. Erasmus en profeteer op Malmesbury
dat die O.B. die volk verdeel! Verbeel jou,
die O.B. wa t uit a! d ie Hcr enigdc Partylede
plus tiendui sen d e nie -party ledc bestaan, verdeel die volk en moet daarom ter wille van
d ie kleinere organisasie, die party, doodgemaak word. l nd i""' di e O.B. die vo lk ver.d eel,

WIE HY AANVAL
\Vaarom is adl'. !~ ric L ouw so
hcsig met. sy aanval teen die O.B.
dat. hy volgcns kocrant.Ycrslnc Yan
sy Ycrgadcrings aan die Oos-Hancl
Ycldmaarskalk Smuls skot-ny laat
loop ~ :Ji oct ons dit. Yan sy tocsprakc
aflci dat die li.X.P.-lcicrs sc st.rycl
Yandag teen die on bcsprokc, of[crYaardigc en ccnsgcsinclc Ossc·wabranch\·aglc gcYocr 11·ord en nie teen
die imperialistiese samevatting in
hierdie land nie?
V oonnun·, 'n mens ken icm and
aan sy Y yanclc c"·cyccl as aan sy
vricndc. Wee die H.N.P.-leiers op
daardie dag· as hulle ons probeer
oortuig dat die Afrikanerdom ons
vyand is en die I mperialis ons bondgenoot!

DAGBREEK-

KAltl'ELS
G

Skal.-:cl 2-5662
0

AGBREEK -

D

AMES · HAREnRS ORG!NG SALON

OM INION -G E BOU
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KS is dwarsrlrmr die Unie,
so\\'el ;ls bnite sy grense,
bekend Yir goeie drukwc rk
t een konknrerendc prysc.

ESTE is om ons tc raadplecg
in Yerband met n bcn oc1ighcc1c. P rysnotct·ings word
gratis Yerskaf. Enigc soort
drukwcrk Yan Yi itckaal'lc
tot gclccrdc Dissertasics
word ondcrnccm .

HO U KOERS NA

Drukkcrs, 'Citgcwcrs en Bockbindcrs.

Die Laan,

Stcllcnbosclt.

d a n is di t b loot as gevolg van die feit da t
die O.B. d cu•· d ie po litici verdeel w ord, en
d it is dan 'n erkennin g d a t d ie O.B . die volk
omsluit - venleel die O .B. en d ie volk is vet·dee l. Maar die omgekeerde is dan ook waar:
bewaar d ie een heid in die O .B. en die eenh eid
van die volk is b ewaar.
Dit is egter n ie net in profetekringe waar
daar so 'n ve rwarde geda g tegang w aarneembaar is n ic . Adv. Erasmus se verwyt dat
die O .B. di e volk verdeel, is nog nie opgeskote nie of die O oste rli g val in met d ie
volgende nai:ewe klag : , Teen h i erdie t yd weet
elkeen dat dit die doel van die O.B.-leiers
was dat die O ssewabrandwag die ganse volk
moet omsluit. Die O.B. is in wese niks anders as ' n diktatuur nie."
V E RD EELDHEI D SY IDEAAL
H ie•· wo•·d dit di e O. B. kwalik gedui omdat h y ,die ganse vollc moet oms lu it!" En
as die ganse vo lk dan so bymekaar is in een
or ganisasi e, dan het ons nie v olkseeenheid
nie, maar . . .. 'n di ktatuu1·! O m h ierdie r ede
m oet die O.B. beveg word deur d ie ' pa rty,
vl.) lgens d ie gedagtegang van di e Oosterlig.
H y m o et beveg word, want slaag hy in sy
doe! om die ,ganse volk" te omsluit sal daa r
nie meer volksgenote buitekant oorbly om
par tye mee te stig nie en dan moet ons liewe
beroepspol itici dalk vaarwel se aan die beerlike party-politick, want as jy die volk .in
een gro,ot organisasie saamsnoer, dan het jy
'n d iktat uur, 'n een-partystelsel. ~n so 'n
gevaarlike toestand van volkseenheid wil .. D ie
O osterlig verhoed.
War e volkseenheid wat ,die ganse volk"
omsl uit, is v ir , Die Oosterlig" 'n diktatuur,

en 'n Pa'r t y -ste lsel wat die vo lk in twee of
meet· vyandige pal"tye verdeel, is bl ykbaar sy
id eaal van 'n ,vry e, o na fhanklike Chr istelikNasionale Suid.Afrikaanse Republ iek !"
Met bet rekking tot p rof. Du Plessis se
waars kuw.i ng dat die huidige broedertwis dreig
om die party te laat ontaard in 'n ,ti r annieke
dwinglandy," skryf , Die O osterlig" tot sy
verweer: (9 O kt.); , D ie beskuldiging is ongeg rond. D ie P arty maak bloot daarop aanspraak dat hy d ie doelt reffen d ste wapen is
waarmee die vrye republiek verower kan
wor d." ,,Nou ja, indien hi et·die doeltreffen de
wapen gebru ik mo et wo'rd om'n volksor ga nisasie soos d ie O.B. te ven1 ietig soos tans gepoog word, dan wil ons sonder aarseling die
w oord van ,Die Oo sterlig" aa nnee m dat die
pa rty d ie doelt reffendste wapen is waarmee
die vrye r epubliek ,verower" kan wordd t:>u'r 'n v'reemde moondheid- soos E ngeland
die vrye Republieke van die Transvaal en
V rysta at verower het !

~'at

Dan?

En indien g eneraal Smu ts d ieselfde m etocle
gaan volg l.)m an der o rganisasies wat m et sy
party sou bots, te vernietig omdat hy ,bloot
daarop staatmaak dat sy party die doeltreffendste wapen is" waarmee d ie vrye r epubliek
verower kan bly, dan vrees ons dat ,Die O oster lig" se doel tre ffende wapen nie te lank
' n wapen sal bly nie, laat staan nog die doeltreffendste!
Maa r daarvoor h oef , Die Oosterlig" nie
te vrees nie. Minis ter Harry L awrence besk.ou die party blykbaa r ook as net so 'n
do eltreffencle w apen om 'n vt·ye republi ek
t e ,ve rower" no g vo o•· dit gestig is, want h-·
het hom die volgende trooswoord op die SaJ,.
kongres in Bloemfontein laat ontval : ,Et.
nou, in plaas van dat die Regering d ie Ossewab'rand wag in die ban hoef te do en, het dr.
Malan dit vir ons g edoen."
Die party hoef dus geen vrees te koest er
dat hy soo.s die O .B. deur 'n doeltreffende
wapen vernietig sal word nie. Adv. Lawrence waardeer sulke doeltreffendheid!
N ou m oet die O.B. weggeveeg word omdat
hy daardie selfde standpunt huldig!
Uit vrees dat sekere politici ons weer kan
beskuldig van o ndermyning van d ie ,Afrikanerdom se Party" as ons van die partystelsel
praat, sal ons d ie beskerming van dr. Malan
in roep deur sy men ing oor die party- 1.)£
parlementere stelsel weer te gee. Op 15
Maart 194 1 het d•·. Malan die volgende op
St ellenbosch verklaa r: ,Die demokrasie soos
ons h om ken-of d ie Britse parlementere stelsel, wat ons nie met die demokrasie moet
verwar ni e - is ' n ka r ikatuur van demokras ie. Wat dit b etref hct ek geen beswaar da t
dit weggeveeg word nie."

LESSE worcl gegee in die

HUISKUNSS KOOL
Ryneveldstraat, Stellenbosch,
deur
,.,,
SARAH DU 'fOIT.
Word meer . s een vak geneem, is dit
£1 per vak. D ubb ele Jesse word ook
gegee aan persone wat gouer wil klaarm aak.
Leerwerk en Koekversiering £3 vir hele
kursus.
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Ons · Eie Blad
Ger uime. tyd reeds is die behaefte gevoel
aan 'n amptelike orgaan vir d ie Ossewabrandwag, waarin nie alleen sake van organisat orie se belang nie, maar ook voodigting in
die algemeeen aan lede van die beweging
gegee kan wor d. O m verskeie redes waarop
ons nie boef in te gaan nie, is die verskyning van so 'n blad totnog toe vertraag. Maar
waar daar tans so 'n groot verwarring onder
ons vo lk beers en 'n republikeinse volksorganisasie soos die O.B. deur mense beveg
word wat selfs aanspraak maak op die republ ikeinse ideaal, kan daar egter nie Ia nger
gewag word nie.
,Die O.B." bet 'n paar voorlopers in d ie
vo rm van vlugskrifreekse in d ie verskill ende
provi nsies gehad waarin die standpunt van
die Ossewabrandwag verdedig is. Ons kom
nau egter met ons eerste amptelike blad
wat weekliks vir die hele Unie ui tgegee word.
,Die O.B." is nie 'n koerant wat nuus van
algem ene aa rd sal bevat nie, en die bewering
van sekere party-po li t ici dat d it 'n mededinger
vir die Nasionale pers of 'n opposisie-blad
is, is net so k inderagtig as d ie meeste teenstrydige beskuldig.i ngs aan die adres van die
O ssewabrandwag .
,D ie O .B." koester geen vyand igheid teen
die Her enigde Nas. Party as sodanig nie;
want dan sal hy vyandiggesind moet wees
teen 'n groot dee! van sy eie l ede. Maar
hy sal hom beslis en afdoende verdedig teen
enige aanval van watter kant d it ook al kom.
I n die tweede plaas sa l ,Die O.B ." nie
h uiw er e m hom onomwonde uit te spreek
oor enige volkskadelike saak nie. Dit help
niks dat ons as volk di e liberalistiese demokrasie verwerp t erwille van 'n Christelik-Afrikaanse lewensbeskouing nie, maar darem nog
die grootste euwels van daardie valse demokrasie aan die boesem koester ni e. Soiets sal
a ileen groter verwarring skep o p 'n tydstip
wanneer die vr eemd e oue moet plek m aak
vir die eie n uwe.
Daa rom sal ,Die O.B." ook positief o ptr ee
m et voo rl igting op aile gebiede van ons volkslewe in die gees van o ns Christelik-nasiona le
lew ensbeskouing, en bou aan die nuwe m et
d ie goeie b oustene van die verlede. Sy beleid
sal volksverenigend wees o p 'n suiwer Afrikaanse grondslag om also ons volk te help
lei tat sy roepingsvervulling tot eer van God,
wat aileen berei k kan word wanneer ons
volk ten volle vry sal wes van aile vreemde
bande, sowel van buite as van binne.

Hoe Ianger die redel ose stryd teen di e
Ossewabrandwag voortduur, hoe meer teenstrydi ghede daar aan die kant van d ie poli tieke Ieiding tevoorskyn kom! Sekere partypolitici het n ie geskroom om die onverant woordelikste di nge te doen in hul pogin g om
die g r ootste repu blikeinse organi sasie te vernietig nie. H ulle het eenvoudig n ie omgegee
om van d ie Impe r ia listiese metodes teen hul
.eie mede-Republikeine gebruik te maak nie,
so lank bulle maar net hul hooggepres.e ,eenbeidsl eiding" kon b ewerkstellig het. D it
het by b ull e n ie saak gem aak of die Republikeine van bo tot onder middeldeur geskeur
word nie, solank daar maar net 'n ,eenheidsleiding" verkry kon word. Hulle het n ie
teruggedetn? om die g rootste verbrokkeling
in die repnblikeinse kamp te bewerkstellig
n ie, solank. bulle maar net seke re person e
voor op di c.~takis kon gehou h et.
Maar hichdie mense het ook nie geaarse l
om selfs die h ul p van veldmaarskalk Smuts
se bloedhon<'ie t een di e O ssewabrandwag in t e
roep nie, en op 'n r oekelose wyse wat enige
mens Jaat sidder het, is die R egering uitgenooi om Jede van die Ossewabrandwag te interneer of in die tronk te stop. So het ,Die
Burger" van 19 September 'n hoofa rtikel onder die opskri f ,Blo ed ?" gehad waarin die
vol genrle voorkom: -

,Wat bedoel hy (dr. Van Rensburg) met
sy ve rwysings na bloed en 'n me er gevaarlike terrein? . . .. Wat h y ook a l daa rmee
bedoel, laa t ons di t hier baie nadruklik se:
D ie persoon wat uitgaan van die standpunt
dat 'n republiek in Suid-Afrika langs die
weg van gew eld en bloed tot stand gebring
kan word, nie net dwaas nie, maar is 'n
positiewe gevaar vir die Afrikanervolk."
Kort hierna het die hoofie ier, dr. Malan,
s elf meegedoen aan hierdie regst reekse aanhitsin g teen die Ossewabrandwag. Op Elliot
en M iddelburg h et hy dr. Van Rensburg selfs
uitg enooi om te verduidelik hoe hy nou eintIik wil r ebelleer en wat die kanse is.
Die lmper ialiste het totnogtoe die O.B.
beskuldig dat h y besig is met ondermyn ende
bedrywighede, en die resultaat van hul aanh itsing op hierdie wyse was oor vol intern er ingskampe met 'n sp lin ternuwe vir Un ieburgers op G anspan.
N ou kom mense wa t self daarop aanspraak
maak dat hull e vir 'n republiek veg, en beskuldig die Ossewabrandwag voo r. die Regering dat hy n ie ondermynend e b.edrywighede
pleeg nie, m aa r openllk teen die Regering wil
rebelleer!
E n die gevolg? 'n Nuwe reeks i'nternerings
en inhegtenisnemings van Ossewabrandwaglede dwarsdeur die land.
'n Mens sou nou verwag dat d ie party polit ici met hierd ie skitterende resultaat t evrede
moes gewee s bet- ander sou daaroor gebloos he t. Maar nee, waar die ge l eent heid
hom hied om munt u it 'n saak te slaan,
s k room politi ci nie om neer t e daal tot die
dieptes van hui gelary n ie. Noudat die R egering voldo en aan hul uitnodigings en O .B.lede op uitgebreide skaal int ernee r, nou
word daa r protesver(Jaderings d eur dieselfde
politici gereel om te protesteer teen d le internering va n onskuldige Afrikaners !
Hulle kan dit bekost ig om te protesteer,
want bulle is we! bewus dat dit ge.e n indruk
op die hartvogtige hart van 'n B r i tse Veldmaar skalk sal maak n ie, maa r so 'n protes vergadering h et sy nut. T en eerste is d it
goeie propaganda, want l ater kan dit da n
gebruik word as bewys van ,,wat die Pa r t y
a! vir die volk gedoen het." In die tweede
plaas kan di e vol k da n s ien ho e die Party
vir d ie arm e Ossewabrandwag , in d ie b resse
tree."
Dit help egte1· m'ks om eers jou broer d ood
te slaan en dan met 'n sedige gesig op sy
begrafnis. t e gaan huil nie.
Hierdie metode van die partypolitici om
partybelange te bevorder ten koste van die
vryheid van m ede-Afr ikaners mag h ul e1e
gewetes ontglip, maa r nie die oog van d i e
vo lk nie.

NOG 'N ,ONTDEKKING"!
Adv. C. R. Swa rt, wat a l beroemdheid
verwerf het deur sy sensasio ne le ontd ekkings in Vrymesselaarslosies, en ook
van d ie nie-bestaande vlugskrifte, beweer tans dat die O ssewabrandwag 'n
sins nede in professor L. ]. du P le ssis
se verklaring ingevoeg h et. As hy daa rme e bedoel dat die Oss.ewabrandwa g
se i f iets gefabrisee r en dit professor Du
Pless is in die mond gele het, i s sy bewering so ongegrond as wat dit tiperend is van die aanvalle wat op o ns
geloods word.
Die b etrokke pa ragraaf is deur prof.
Du P less is self in sy ha nd skrif in gevoeg
in die kopi e van sy verkla r ing wat die
O ssewabrandwag o ntvang het. Dit w as
in die kopie wat aan di e p er s oorhandig is, weer deurgehaal orndat prof. Du
P l essis, soos h yself verklaar het, op
daardie tydstip nie die partyle id in g te
skerp wou veroo rdee l het nie.
Dit
is egter sy bevindin g, en hy het d ie
O ssewabrandwag die reg gegee om van
die b evinding gebruik te maak.

\\' OE~SDAG.

12 KO V. 19-H.

Boesem Vrees in vir

Eie Volksbeginsels.
Calvinistiese Punte Verwerp as Uitheems.
I n die jongste uitgawe van di e tweemaan- ;
deli kse tydskrif , Koers" sk ryf prof. L. ]. du
Plessis as vol g, na aanleiding van die huidige
verwarring in ons volkslewe:
,Deu r die woelinge van d ie ty d en die loswoeling va n die o u lewenssekerbede ook in
ons land, g r o tendeels uitheemse en valse sekerh ede, het ons v.alksgemoed weer on t vanklik geword vir d ie vast e koersgewende waarhede van sy eie nasionale G odveran kerde
lewens beskouing, maal' daarom j uis moet on s
by d ie Ieiding- wat ons begena d ig is om te ma g
gee, oppas om ons medevolksgenote wat in
meerder of m;n dert mate met ons ve•·skil, nie
af te stoot en te verketter ni e, maar te win
en te assimileer. Ons moet hulle as ' t ware
wysmaak dat hulle eigelik ook Cal vinis te is,
deur daa rop te wys dat die goeie clemen te
in hulle opvattinge in die Calvinisme opgeneem is, en dat wat bull e verafsku en beveg,
eintlik ook o ncalvinis ties is. Op hi erdie manier kan bulle liefde en belangstelling vir wat
ein t lik tog ook in hul diepste w ese hul eie ·
goed is, weer opgewek word.
D it geld vera! vir d ie sogenaamde nasionaal-s.as.ialiste onder ons, met d ie uitsondering
van eni ge opportunistiese party-po li t ici wat
die nasionaa l-sosia lisme uitbuit vir persoonlike voordeel. Hierdie ,s ogenaamde nas ionaalsos ia liste i s g rotendeels verdwaalde ·C a lviniste wat deur hul ve rkeerde metodi sti ese of
m odernistiese opleiding verleer het dat d ie
na si ona lismc en d ie sos iale gees wat hull e as
Afrika111 er s besiel, in die Calvinisme a s Skriftuu·r] ike waa rheid et·ken en bely en uit gel ewe
word of liewer behoort te word. Laat ons
d us op pa s om nie teenoor goeie m ede-Afrika ners agte•·do gtig of vyandig op t e tree nie,
omdat hu ll e hulself ve•·keer delik as na sio naa lsosialiste bestempel of deur a nd er op onvoldoende g rond e as sodanig bestempel word.
Ons slagwoord in hierdie ver band moet w ees
positiewe bestryding !"

NET SKYNBAAR
Ook in sy verklaring oor die geskil tussen
die O.B. en die partyleiding h et prof. Du
Plessis beklemtoon da t die strewe va n die
Afrikanervol k, soos beliggaam in die O ssewabrandwag, wesenlik Calvinist ies is en slegs
skynbaar Nasionaal-Sosialisties. Waar die
Ossewabrandwag vandag deur seker e politici
beskuldig word dat hy na sionaal- sosialisties
is, j s dit slegs toe t e skrywe aan die gebr ekkige k enni s - indien nie onkunde nie aa ngaand e d ie aard en wese van die Calvt m sme.
Ons kan ons goed voorstaan hoe di e Republ ikeinse voormanne van Graaff-Reinet en
S we ll endam ind er tyd ook moes hoo r dat bulle
na-apers va n d ie Franse Rewo lusie was, maar
vandag weet ons dat hul stryd gebore was
uit 'n eie v ryht id sin en dat daat·die vryh eid
vorm aangeneem he t oo'reenkom sti g hul eie
Boere-aard en -karakter. Dit is daawm uiter s
onbillik- in sover d it ni e ko•·tsigtig heid is nie
- v.an politici om voor te gee dat d ie vr yheidsgesinde A fri kaners na 'n uitheem se stelsel
sl rew e, terwyl dr. Malan self te kenne ge g- ee
het dat ontsag lik baie wat in die Nasionaal s osialisme opgesl uit le ook in die Hereni gde
Part y se konstitu sie op genee m is.

TEEN EIE BEGINSELS
Maa r as daar 'n stok gevind moet word
om m ee te slaan, dan skroo m somm ige politici nie om die pun te van ooreenkom s tussen
die Calv inisme en Nasionaal-sosialisme aan
die volk vcor te hang as nasionaal-sosialism e
nie en dit dan a s 'n gogga voor te stel.
( V ervolg op bladsy 6.)
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VALSE AANTYGINGS TEEN LEIER ONTMASKER
Partyleiding het Pogings tot Eenheid Verydel
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H oe die Nasionale Pers daarop uit is om die volk te mislei, het ver lede
week weer geblyk uit die vertolking wat aan dr . J. F. J. van Rensburg sc
toespraak op die Paa.rl deur ,Die Burger · ' gegee is in verband met dr. Malan
se wenk insake 'n Nasionale Komitee.
Ter weerspreking van d ie ver k ee r de be ri g
wat d ie wereld ingest uur was, is daa r Maa n dagaa nd 'n vergadering na ' n paar u ur se
kenn isg ewi ng in die H ofmeyrsaal in Kaapstad gehou waar genl. ]. A. Smith vo.o r ' n
skare van meer as duisend B randwagte die
saak as volg verduidelik bet:
Die st r yd wa t onder die A f rikan erdom ontketen is, het die vol k op el ke terrein verla m
en reeds b y kans o n herstelbare s k ade bero k k en. T o e d it ont k eten is, h et d ie O .B .- l eiers
gev.o lge v o o rspel. Maar sekere politici en die
pers h et hierdie waarskuwings as 'n teken
van swakheid beskou. Dit was vi r hulle w a ter op die meule om oor te gaan tot die
roekelooste en onverantwoordeli kste taktiek
wat ' n m ens nog ooit beleef het. Swarts meerdery, ve rdagmakery en 'n g renslose lasterve ld t og is deu r agen te en selfs etlike po l itici
.op tou gesit, met d ie gevolg dat daar vandag v erskri k like bi t terhei d bestaan, verdeeldheid selfs in hui sgesinne. E n d it is deu r mense
gedoen wa t u vandag vra o m h ulle ,op d ie
wa k is" as drywers te plaas. Waar u met s ulke
mense voorop die wakis sal bdand, is baie
duidelik uit die warboel, onderling e twis en
mod d er poel waarin bul le r eeds die volk helan d bet.
Dit is d ie modder poel va n d ie B •·it s- l m perial ist iese partystelsel waar in a il e vo lke wat
d it aa nvaar het, d ren kelinge geword h et. Di t
is d ie liber al ist iese dem o krasie wa t dit vir
elke seepkissie-redenaar, elke posisie-jagter,
e lke gewinsoekende agitator en elke aspiran t k a ndidaat v ir een of ander se tel of voors it terskap mo on tlik maak om onrus, o nv red e en
t weedra g te stig.
D it is di e demokratiese stel sel wat va n dag
in s y laa s t e st uipt rekkings d it vir die onged iss iplineer d e onderges kiktes mo ont lik maak
o m ' n Ieier se p ogings om d ie vo lk te lei,
te dwarsb oom en hom te laat omkom.

Weer Gcskeur

daar w a s .

S o is die Eenheidsfro n t wat deur die Eenheidsko m it ee gevorm was, ook weer p lotsel ing verbreek en 'n inwendige volksstryd
ontke ten.
Toe daardie Afrikanereen heidsfr.on t gestig
is, kon die volksorganisasies se dat hulle ,op
die gebied van die party-politieke Ieiding die
H. N . Par t y erken as die enigste orga ni sasie
w at die N as ionaalvoelende A frika n erdom verteenwoordig." Vandag k an d ie H.N . P ad y di t
homself

se

n ie , wan t s y

gevo lge, as d aar d ie mense hu l sm kt· y,
o p br ekin g van di e Party wat u en o ns
jare deur as o n s wapen in die pa'r ty get•·oetcl het.

V cr·ni('tig E ie Party
Dis 'n sel fve rnietigingstryd wat 'n groep.ie
beroepspolitic i in o ns en u naam aanknoop die verkragting van ons party en sy eerbaar h eid. S o is 'b ull e besig die enigste Part y waar op d ie Afrika n e•· in d ie p.artystryd t een sy
aa r tsv yand sy h oop gevest ig h et so magteloos
te maak d a t d ie Afrikanet· op da ardie terrein
o o k g een doeltreffende of deu rs laggewende
"vapen

m e er te en die j i n go en in1perialis tiese

v yand sal he n ie.
H ulle !ewer die Afrikaner en sy voor tbe s t aan deu r die vya nd oor in hul dolle jag
n.a denkbeeldige posisies, ere-posisies en verswak die Party tot 'n hulpelose groep. Dan
vertel hulle d ie mense dat bulle m et so 'n
verswakte groep, v ir die vol k 'n Republiek
sal bring - deut· 'n meerderheid van stemme!
En dis hulle wat nou 'n skaduwee-regering
wil vorm, nou al die toekom st ige mini.sters
wil aanwys, n o u al die bee r se vel begin u itd eel v oor hy geskiet is. In werklikheid eet
hul le mekaar op in d ie o nderl inge weclywer
oor minister- en presidentskappe.
Ek se d it omdat d ie stryd teen die O ssewabrandwag nie gaan o or beginsels n ie - maar,
soos dit elders erken is, oor w ie a lma! ,,voorop die waki.s m oet sit." Want, het dr. Malan
dan nie ook Saterdag erken dat ,H.N . Party
en O .B. alm a! saam op dieselfcle pad en vi r
d ieselfde eindcloel staan nie ?"
Ja, die s try d gaa n n ie oor b eg inse ls nie,
en nou ook k laa rblyk li k noe m ee r oor ,terrein" n ie, w a n t hoe kan die O.B . dan uitgenooi
wo r d ( as d ie uitn odi g in g ook vir hom bedoe l
is ) om aan 'n politieke raad dee! te neem
sond er hom op sogen aamd e po litieke t errein
te begewe?

ASJ) ira nt c

Daarom is dit dat die Nasio n aal voelende
Afrika n erdom binne hierdie krisistyd nou vir
die tweede maa l in twee geskeur is. En elke
maal het dit gegaan oor sogenaamde leierskap - elk e maal was d ie stryd teen 'n persoon aa ngek noop p res ies volgens Brits- lmperialis tiese gewoonte. E n altyd onder d ie voor wendsel van d ie s t rewe na v o lk seenheid, wat

n i e e e rs van

Die
is d ie
a l d ie
stryd

l eiers

h et m eer a s d ie helfte van die n asiona.algesin·
de Afrikaners t ot vyande verk laa'r deur sy
oorl o g teen die nasionaalgesinde Ossewab rand wag. Die H.N. Party k an, .onder omstan di g h ede deur leier s g eskep, n ie op d ie
verteen woor diging va n d ie helft e van die nasiona a lvoelende Afrikaners aa n spraak maak
nie. Want hull e weier om di e bevel om u it
die O s sewa brandwag te t'r ee t e geh oorsaa m.
Die aanvalle in die bitterste venyn teen die
Ossewabrandwag en sy Ieiding word deur
leiers, en sogenaamde Jeiers, in naam van
die H .N. Party gedoen - dus op mede-na s io naliste. So staan die H.N. P arty in twee
dele verdeel.

Die stryd is deur as pirant-minis t e rs en
aspirant-p resi den te teen dr. Van R ettsburg,
ons Kommandan t-Generaal, oor sit plek op
die waki s aangeknoop. Maar nog erger, 'n
stryd wat reperkussies gaan he in d ie Iei din g
van die Party. Dis geg ron d op die dwase
v r ees da t ook die O.B.-leier dalk mag ly aan
cl iesel fde pos isie-aanvegtin g ! E k bejammer
dr. Ma lan as d ie toeloop o m setels in die
,Kabinel" plaasvind. M o re is dit weer hy wat
moet padgee. Want heel gou sa l weer ,vrymesselaars briewe" of , pamflette" gevi nd kan
word. Dan sal d ie Pers ook anclcr redakteurs m oet kry .om d ie !of en grootmanskap
van die nuwe asp irant -volksleier te sing. Ons
weet m os 'hoe daa •· in daardie kring e on m id dellik on d er d r . Ma lan gew edywer en o nd er
m ekaar oor sy boedel gestry word. En ons
her in n er o n s hoe daar 'n paar k eer ten min st e
a l d eu r h ierd ie m anne die gesag en pres t ige
van h u l Ieier ondermyn is. Sal ek voo rbeelde
no em? Nee, die lede van die Party sal .ontwaak en met hulle afreken, daardie kwaadstokers wat in h ierdie s t ryd d ie Ieier van die
H.N. Party reeds onberekenbar e kwaad gedo en bet en sy saak haa s onmoontlik gemaak
bet.
Die O ssewabrandwag daarenteen is die
vaste muur om die Volkslaer waarteen hulle
hul te pletter sal loop. Hul eerste o ffens.i ef,
wat vinnig en beslissend moes gewees het,
het m isluk. Die O.B. het sy stelling behou!
Hy sal dit bly bcho u, selfs t een die Bondgeno otska p van Min. Law rence en adv. Eras mus.

In ons land en onde r ons ' word 'n st r y d
teen 'n volksorganisasie gevoer deur 'n Par ty
wat daar is om sy P arty-vyand te beveg.
Vandag si ng die United P arty en sekere leiers van die H. N. Party saam in een koor:
· , We g met d ie O .B.!"

Nic Teen Ucgering
In Australie het die opposisie reed s di e
Regerin g gel ig. Daar het die Opposisie aan
bewind gekom en dinge s t op gesit wat indrui.s teen die volksbelang. Maa r hier steur
die Party - leiding hom nie aan wat die Regeri n g doen nie. Gee n stem word verhef o.a .
teen die indi en sneming van vroue- en d ogt ers
vir oor lo gsd oele indes . Duisende dogter s w or d
aangewerf vir s.g . oor lo gsd iens en saa m me t;
d ie t roepe in ges kakel. In Australie is d it nou
b ele t. Daar le die werk van d ie Pa r ty o m
die vo lk se oe .oop te maak v ir d ie geva re
sosiaal en eko nomies, wat voor tspruit u it
d ie oo rlogs beleid. En as die Ieid ing va n d ie
H . N. P ar t y toege spits was op d ie bes tryding
vaon die oo rlogs beleid van die Regering, sou
ons in S u·i d-A f rika ook a ! 'n ve1·anderin g van
Regerin g kon gehad het . In plaas daarva n
word die str yd teen mede-Afrikaners in 'n
Volksorganisasie gevoer. Die toe.stande wat
geskep word deur die Regering se beleid
word nie o ndersoek en geen stem daarteen
verhe f nie. Of is dit t e wyte aan die gesam entlike s tryd van genl. Smuts en sekere
H .N.P .- leiers tee n die s.g. gevaar van Nasio alaalsosia lis me, die po lit ieke spook vi r d e mokrate wat deu r po litici nou gevoe r wo r d ?
D ie mctodes waarvan die politici en hul
organe g ebruik maak blyk weer so duidelik
uit die beskuldiging van ,Die Burge r" van
van oggend.
Nerens in sy to espraak h et dr. Van Rensburg enig iets gese waarvan afgelei kon word
dat 'h y die sogenaamde aanbod vi1· samewer k ing in 'n B eleidsraad of Nasio nale Komitee
ve rwet·p n ie. lnteendeel, baie d uidelik kb. h y
o.a. adv. Erasmus aan da t h y by voo r baa t
verk laar het dat d ie uitnodiging nie van toe passing op die O.B. is nie. Die stryd teen die
0 . B. m oet voort gesit word.
Bo aan sy beredeneerde toespraak in , Dje
Burger" wa t o.a. as volg lui: Hy ( dr. Van
R ensburg) he t di e v er sekering gegee dat d ie
O .B. soos a lt oos gew illig is om aan elke eerbare en .o preg te poging o m die gesonke Afrikanereenheid te herstel, gehoor te gee, en
waarin hy beduie wat in die rigt ing gedoen
word en dat d ie O .B. nou op dr. Malan se
antwoord wag, skryf , D ie Burger" se redakt eur met groot letters : , D r. van Rensburg
verwerp Nasiona le Ko mi tee !" Sien u w a tt er
metodes om die volk (e misle i aangew end
word!
Erger v erdraaiing van fe ite en dus die
waarheid IS ondenkbaar.

DIE FEI TE
L aat ons nou d ie fe.i t e tog maar m die
publiek tL')em, hoewel ons gemeen het dat
priva te samespre king eerbi edi g behoort te
word. Terwille van d ie waarheid dus, en d ie
poli tieke mun t wat die pol it ici p robeer slaan
moet ek in my v era ntwoordelikheidsbesef
meedeel wa t d ie posisie is. Daa rdie politici
weet en d ie Redakteur van , Die Burger"
weet ook of b eho.ort te weet wat gaande is,
nl. dat ' n komitee van bemi~delaars ben oem
is en dr. Van Rensburg een va n ciie afvaardiging is om die Totius -voo1:stel sowel as die
van dr. Malan met hom ·~e b .s preek en 'n
moontlike op lossing te vin d .·
Met hierdie kennis van die feite eg te!r en
s ond er blik of bloos wo rd ..dr. Van Rensburg
aangeval as s ou hy die Malan-voorstei sond er
meer verwerp !
S edert die politici hierdie onregverdige s t ryd
teen die O.B. ontketen het, en ek verneem,
al goed les opgese het vir hul onverantwoordeli ke dade, het die O.B. on d er Ieiding van
(Vervolg op bladsy 6.)
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Valse Aantyging·s teen Leier ontmasker.
( Vervolg van bls. 5.)
dr. Van Rensburg elke moontlike geleentheid
te bant geneem om die hand van samewerking
uit te steek . Maar elkemaal is hy in die gesig
geklap en is valsehk beweer dat hy pogings
tot herstel van ccnheid tecnstaan.
Intussen bly die Ossewabrandwag die voorwerp van aanval, die spubak van politieke
venyn gegrond op jaloesie.
BEDANK !
Met die een hand word kwansuis vrede
uitgesteek na die O .B. en met d ie ander hand
die dolk na die hart van die O .B. gegooi.
Saam met die sogenaamde uitnodiging aan
die O.B. wat deur adv. Erasmus ontken is
as 'n uitnodiging, word 'n pamflet deur die
Party versprei met dje bevel: Bedank dadelik
vir die O.B.! Dis 'n bevel wat D istriksrade
aan groepleiers moet gee. En daarin staan
geen woo•·d van uitnodiging nie, nee, meer
a!lntygings teen die 0 . B.
Daarom sien ek in dr. Malan se toespraak
van Saterdag ook geen uitr::>diging tot die
O.B. of sy Ieiding gerig nie. Dis 'n ongeregverdigde aanval op die Kommandant-Generaal
vol bitterheid, nl. dat hy op die wakis wil
sit. Dr. Malan is baie duidelik, altans so
verstaan die Redakteur van ,Die Burger"
sy sDgenaamde uitnodiging: dat die uitnodiging we! tot indiwiduele O.B.-lede gerig is
maar nie tot die O.B. as organisasie nie en
dus dat hulle moet afsien van lede te bly
van twee aparte organisasies.
MOET NIE TOETREE
As ek die taal van die politici hier me reg
verstaan nie, laat ,Die Burger" en hulle asseblief verduidelik. As ek verkeerd verstaan,
dan, vra ek, waarom die a"anvalle in die ,uitnodiging" en waarom die huigelagtige en
valse beskuldiging dat dr. Van Rensburg dit
verwerp het? Dan vra ek hulle om te se
of hulle die onafhanklikheid van die O.B . sal
respekteer. Nee, dis duidelik, die taktiek is
om te voorkom dat die O .B . moet toetree
t-:>t 'n Nasionale Komitee, want het die O.B.
by monde van dr. Van Rensburg dan nie
reeds gese en bewys gelewer dat hy 'n Nasionale Beleidskomitee aanvaar nie?
En waarom is die Eenheidskomitee se
pogings, waaraan die O.B. deelgeneem het,
verydel? Want in hierdie geval is ook die
eenheidsbeleid beklemtoon.
Op die offisierskonferensie voor dr. Malan
se oproep is besluit en aan die wereld bekend gemaak: Die O.B. sien asnog geen onoorkomelike moeilikhede in die weg van gekoi:irdineerde optrede nie, omdat die Party
en die O.B. in die uitvoering van hul take
nie hoe£ te bots nie ..... .
Die O.B. handhaaf die beleid gebou op die
beginscls waar op die Afrikaner-een'heidsfront
gestig is: t.w. samewerking te bly sock met
ander volksorganisasies en daadwerklike steun
te verleen aan enige Parlementere of ander
politieke opt.-ede wat die beginsels aanvaar
en nastrewe van 'n Christelik-nasionale Republiek gegrond op die Eenheidsverklaring en
die grondwet soos opgestel deur die Beleidskomitee.
DR. MALAN WEIER
Dit was die O.B. se aanbod gedoen deur
die 800 offisiere wat meer as 'n kwart-miljoen O.B.-lede verteenwoordig het.
Dit is gedoen v.oor en dus met die oog op
die sitting van die Eenheidskomitee 10 dae
later. Maar die Party-leiding en Pers het
met verdere aanvalle gekom.
Daar het die O.B. op die bepaalde vergadering verskyn om die Pa•rty te ontmoet met
hierdie uitgestt·ekte hand van samewerking.
Die Pa1·ty het weggebly. Die antwoord van
dr. Malan was dat hy geen nut sien in die
Eenheidskomitee nie.
Nog voo.- dit het die Groot Raad die Totiusvoorstel oo.-weeg en goedgekeur.

Die uitnodiging dus bet eerste van die O.B.·
kant gekom en dis geminag.
Ook is die versoek om 'n volksvergadering
deur die Party-Icier van die hand gewys. Die
O.B. het dit aanvaar.
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Die volk wil graag weet hoe die
volgende gerym word: 1. .. Heldedagvierings behoort nie as
geleenthede vir uitsprake oor strydpunte van die dag gebruik te word
nie." ( .. Die Transvaler'', 29 Oktober).
Die H.N.P. se offensief begin cp Standerton (,Die Transvaler", 9 Oktober),
waar more, 10 Oktober en dus Hcldedag was, vera! waar die offensief teen
die O.B. bedoel was.
2. Die hoofartike! van .. Die Transvaler", 29 Oktober. se: .,Di e party bind
saam wat volgens innerlike oortuiging
bymekaar behoort, m'.!T!Se met dieselfde doelstellings en ideale. mense W'lt
alles daarvoor sal opoffer.
Dieselfde blad van 3 Oktober se:
,.Waar ons ons lede nou vra om die 0 B.
te bedank en om voortaan hul onverdeclde kragte aan ons party te wy.. . "
En boonop spog hy elke more met
die name van 'n aantal eedverbrekers,
terwyl die H.N.P. en O.B. altwee slegs
uit Boere bestaan en albei dieselfde
Christelike Boererepubliek beoog.

Deur dr. Van Rensburg en ander leiers is
steeds aangedring op die bewaring van eenheid en lede van die Party gemaan om nie
te bedank nie. Die Party-leiding bly aandring
op die bedanking van O.B.-lede.
Daar is die Totius-voorstel wat ook voor
die van dr. Malan reeds aangeneem is deur
die Gmot Raad wat f ei tltk diesel f de is as
die vir die Nasionale Komitee, met die voorbehoud egter dat elke organisasie sy interne
selfstandigheid bPhou.

In voorstelle van die aard kom daar 'n
mate van praktiese moeilikhede voor wat aileen deur samespreking uit die weg geruim
kan word as dit nie bots wat beginsels betref nie. En die O.B. wag nie aileen op d.-.
Ma lan sc antwoo1·d nie, maar ook op die uitslag van die sarnesprekings wat die kommissie
van bemiddellaars met dr. Malan oor sy voo•··
stel ( wat hy slegs in bree trelcke gcskildcr
het) en die T otius-voorstel.
Die politici wil klaarblyklik geen ecrbare
en doeltreffende oplossing he nie, vandaar
die bakleiery wat nou al weer oor dr. Malan
se vo-:>rstel met die steun van die pers op
tou gesit word. Dit is soos een van hulle
reeds verklaar het die ,tweede offensief!"
Hierdie keer moet sentiment weer as wapen
teen 'n mede-Afrikaner op dieselfde pad dien,
want dalk kry hy sitplek saam op die voorkis
van die wa.
Een ding mag e.n lean ek hier se, sonde•·
v.-ees dat dit afbreuk sal doen aan enige eerbare voo.-stel tot samewe.-king, naamlik dat
die O.B. beslis weie1· om dee! te neem aan
enige plan wat sy absolute inte,ne selfstandigheid as 'n vollcso•·ganisasie, die r epublikeinse bewcging van Suid-Ahika aalTitas.

ring op te nccm nic.
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hy die publiek ingcbcm

President

BOESEM VREES IN. (Vervolg van bl. 4.)
Daar word eenvoudig met woorde gegoel.
Eers word die volk diets gemaak dat alles
wat die nasionaal-sosialisme omhels, uit die
bose is. Sodra die volk dan geleer het om
in die w-:>ord nasionaal-sosialisme 'n rooi doek
te sien, kom hulle en haal die Calvinistiese
puonte in die Ossewabrandwag se st.-ewe ,wat
slcgs skynbaa.- nasionaal-sosialisties is'' uit
om hul valse aantygings teen die Ossewab.-and·

'N NAAM-
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D:e groot gogga wat
gebruik word is dat hy
stelsel sou strewe. Hier
die parlcmentarisme ver
en Britse stelsel, sit eg
daardic "reemde stelsel
as in termc van partye
feit is egter dat dit net s•
'n cenpnrtystclsel tc strE
'n twee- of veel-partyste
haaf. Die wa•·e Boeresta
pa•·tystelsel. As daar g
Joubert, of Krugerparty
se Rcpubliek, dan opcnb<
'n Eienskap \'an d'e par
wat buite die party is
vyand te \'Crklaar . So
Sap-party nooit clnn•·van
liste in sy !cabinet op
Nasionale Party wee•· o

Op hie.-die manier word die volk kopsku
gemaak vi'l' sy eie sielseie en dan p.-aat daardie
aanhitse.-s van 'n b.-oede..twis nog van Christelik-nasionalisme! Maa1· hulle deins nie te1·ug
om die volk hang te maak vi.- sy eie Ch•·istelik-01asionale beginsels nie solank hulle maar
net hul eie doe! bereik om die Ossewabrandwag te vernietig.

Offensiewe van die aard mag binne in partykringe slaag, maar sal nooit slaag in die
boesem van 'n ontwaakte volk nie, en nimmer teea die O.B. nie, het genl. Smith onder
gro.-:>t toejuiging gese.
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SEWE

Partystel$el wa5 i Rep Hek
demr Weftg~wing lBelet
Pr~siderd Knrnger het Daariill !Dle~ SkeurniDlg
Onder Vo~k Gesieno
VJ'anneer 'n mens nie sterk is nie omrede jou saak swak is, en jy wil
darem graag baklei, is die maklikste uitweg om vir jou 'n pop te maak, jou
teenstander se naam daarop te verf en dan te slaan en te slaan.
So is dit ook in die stryd teen die Ossewabrandwag vandag. Partypolit ici wil die O.B. vernietig, maar hull <3 kan nerens 'n vatplek aan hom kry nie,
_want by staan op twee bene wat diep trap in ons volksverlede: Christelik en
Nasionaal. Nou maak bulle self gogg·as en noem dit die p rodul{te van die
Ossewabrandwag en dan word die gause volk gemobiliseer teen daardie
goggas en...... .. die Ossewabrandwag.
Die groot gogga wat tans teen die O .B.
gebruik word is dat h y dan na 'n eenpartyste lsel sou strewe. Hierdie politici, wat self
die parlementar is me verwerp as 'n uitla n dse
en B r itse stelsel, sit egter so vasgewoel in
daardi e v r eemde s telsel dat hulle n ie anders
a s in terme van partye ka n dink nie. Die
fe it is egter dat di t net so o na fri kaans is o m na
' n eenpartystelsel te strewe as wat di t is om
'n t wee- of veel -part ystelsel te probeer handhaaf. Die ware Boerestaat ken net 'n GEENpartystelse l. As daar gepraat word van 'n
Joubert, of Krug erparty in die Sui d-A frik aanse Republiek, dan openbaar dit slegs onkunde.
'n Eienska p van die party-stelsel is om alles
wat buite die party is te veroordeel en tot
vyan d te verklaa r. So b yvoo •·b eeld sa l d ie
Sap -part y noo it daa r van droom om Nasionaliste in sy kab in et op t e neem n ie en di e
Nasionale Pa·•·t y weer om Sa ppe in sy regerin g op te n ee m nie.
S AAM I N R E GERING
Maa r wat h et in T ransvaal gebeur? Pres.
Kruger veg 'n verk iesingstryd teen genl. P iet
J oubert. As daa•· dan tw ee pa r t ye was, moet
ons aanneem dat d ie Kru•gerparty so sterk
was dat geen Joubert- m an ooit naby d ie Regering kon kom n ie. Maar nee, Pres. Kruger
word in 1897 met 'n oorweldigende meerderh eid g ekies as Presid ent. W as Genl. Joubert
toe in die ,;:>pposisiebank e" as Ieier van d ie
,opposisie" ? Nee, hy woi'Cl gekies as Kommandant -Generaa l e n di en saam m et pres.
K •·uger in die Uitvo er ende Raad (kabinet) ,!
I•• watter partys telsel in die wereld sal d it
kan gebeur?
VRYE MENINGSUITING
As daar gestem was oor ' n saak in d ie
V olksraad van die Suid-A f rikaanse Republiek,
kon d ie volk nie by voorbaat ,uitreken" wat
die uitslag van d ie ste mming sal w es soos

van die versk ill ende party e in di e pa •·l ement.
Maa •· omdat daar geen amptelike pa1·tye in
d ie Repub liek was n ie, maar elke volk sraads -

en geraasd we r d, meenden s ekere sect icn
der burger s dat o ok va n hunne kant polit ieke
vereenig,i ngen moe s t en worde n opgeri cht, en
zoo kwam eerst de · Volksvcreeniging to t
stand, die la ter ineen smolt met de in H eidelberg opg erich te ver eeniging de Burgermacht.
Ret is niet nodig ve e! over die ve r eenigingen
te zeggen. Haar d o el zoowel a ls ha re constituties wa ren .on getwyfelcl goed genoeg,
DOCH EERSTEN S WAS HET GEHEEL
I NSTRYD MET DE DENKBEELDEN VAN
PAUL K RUGER, D IE E R GEEN HElL I N
ZA~ EN AL L E E N VREESDEN DAT ZY
SCHEURING ON D ER HET YOLK ZOU DEN VEROORZAKEN; en tweedens was het.
tegen d en aa•·d der T•·a n svale•· s om zi ch met
p o lit iekc lo·uiperyen t e bemoeien; en hoewel
eeni g e stede lin gen de ve1·eeni ging aa n d en gang
h ield e n, stelde d e kern en k•·acht der bevolking, de Boe1·e n, e t· rnaar weini g b e lang in."

NOMINEER SY TEE NSTA N DER!
Die bo ek waar in hierd ie woorde verskyn
is in 1898 o pgestel, e n niemand sal die skryw.er d u s van kantkiescry in die huidige stryd
kan beskuldig n ie . Uit bogenoemde aan ha ling
is dit reeds duidelik da t die p a r ty s telsel geen
wort el in die Suid-Afrikaanse Republiek kan
skie t ni e, m aar ons wil nog op twee ander
feite wys o m aan tc toon hoe min daar st eek
in die b ewering dat daar toe ook partye was.
T o e pres id ent Krug er in 1888 gcv ra wor d om
hom ver k iesbaar t e s tcl vir d ie presidentskap,
het hy sy bcleid in s y a n twoord uiteengesit
en as vol g gecind ig. ,lk he b zelf eene r e qui siti e opgemaakt en ond e1·tekend aan den
H.Ed. Hecr P. J. Joubert, onzen Komman dan t -G cn eraa l, en ik v e rtro u w, wanneer het
my g elukt d e meer d erheid van stem men op
hem v e1· eenigd te krygen e<n hy du s gek ozen
wo1·dt als Pre s:dent, dat gy alsda n u zult ond er werpen en samen met my hem get•·ou w zult
bystaa n t ot blo ei en welvaa•·t van ons lan.d en

non1ineek·, g ebeur varndag nie ecl·s rneer in 'n
partynoJnina s i e -ver lciesing nie, laat staan nog

lid ,vYye u it in g van opin ie" gehad het, s·o os

die ged agte dat d ie een pa •·ty s e Ieier sy steu11
aan die ande r par t y se Ieier gaa n toese!

pres. Kruger self een maal verklaar h et, daarom
kon niem and vooraf vasstel hoe daar oor 'n
saak gestem so u wor d n ie.

PARTYE VERBIED

Die volksverteenwoordigers van toe was,
so.os pres . Kruger gcse het, ,,de to lk van het
vo lk by de Rege•·ing en wederom de to lk va n
de Regering by het v ol k." In die pa r tystelscl
egter, is di e volk sraadslede die tolk van die
party of die ,opposisie" van die regering nie die tolk nie!
HET PROBEER

.

Die uitlanders met hul partytradis ie het
natuurlik in die Republiek o rganisasies gcstig wat moes dicn as partye, en in vc rban d
hier mee skryf die geskiedskrywer J . F. v an
O ordt, ' n tydgenoo t van die R epubli ek, as
volg:
,Nu aan de kant van de Nationale Unic
(Uit lan ders se .organ isasie) z oveel gepraat

Maar nou kom ons by die belangrikste.
Die p rcsi d entsvcrkiesing van 1893 tussen
Kruger en Joub ert wa s gekenmer k deur die
heftigheid van die stryd . In hierdie verk iesing is daar v ir elke kandidaat 'n sogenaamde , v er kiezings -com itce" gestig wat vjr hom
die v erkiesing m o es veg. Dit was di e begi n
van d ie partystelsel in Transvaal, maar een
van di e eerste d inge wat die Vo lks raa d daardie jaar g edoen h et, was om d ie vorming van
ea1ige d e•·g el ik e ve•·kiesingskomitee vi•· die
toekoms te verbied!
D ie p •u·tystelsel is du s deu•· wetgewing m
die Suid-Ahikaansc Re pub liek in die k iem
gesmoo1·. Maar vanda g kla politici d at die
O.B. die partystelsel wil a fska f deur die hele
volk te omsluit, en dan is dit diese lfd e po lit ici
wa t K •·uge•· se Rcpubli ek as ideaal aanvaar!
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Fonkelwyn
L ewenswy n
Vermouth
Hanekraai
(Cocktail)
Likeurwyn
J eropikv ( R ooi)
(Wit)
Soet M uskadel
Por t
W o r cester H ock
Pontak
Spesiale Sjerrie
Sjerrie
0
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5/ -

5/ -

3/ 6

316

216

0

2/ 6

316
21-

3/ 118

11 2
1/ 2

1/-

l Od.
9d.

1/ ll d.
lld.
10d.
lOd.
9d .
8d.

519

5/ -

1/ 1/ 1
1/ -

1/-

5/ 6
5/ 6
51-

5/ -

4/ 6

416

4/ 3/ 6

BRJ.INDEWYN E:

Brand wag
Brandewyn
E k st ra S pes .)
F.C.
J ENEWER

5/ 6

4/ 9

51-

413

61-

5/ -

5151-

4/ 3
4/ 3

23 / 23/ -

5/ -

413

23/ -

5/ -

413
413
4/ 3

23/ 23/ 23/ -

25/ 23/ -

LIKE U RS:

Kers ie-Bran dewyn
Anys-Brandewyn
GemmerBrandewyn
LemoenBrandewyn
Pepe r ment-Likeur
Van d er Hu m

5/ 51-

JE N EWER-LIKEURS:

Lemoen-J enewer
Suu rlemoen-J en ewer

6/ -

5/ -

61-

5/ -

W or d verkoo p In 12-bollel -kfssfes o'r 5-gellfnsvaatjios
o f groter . U k issie va n 12 g roo t bot t els kan en tg e getal
\Vy n,

Brandewyn,

Jenew er , L fk cur, Vermout.h en Hanc·

k r aal bevat. Voeg ·I ; - by ''ir l<fssfe en bot t els, en 10/ ·
vir vaa tjic ( indien n ie &nders oor eengekorn met bes tuur)
\vat vc r goed sal w o r d b y te r u ~s endf n g . Terme : K.M.B.,
plus t rc ingeld na syly n c o! K . B . A., p lus lreinkommlsslo.
V. 0 . S., Oudtshoom.

JURGENS S CHOEMAN
POSBUS 142,

OUDTSHOORN.

DIE O.B., WOENSDAG, 12 NOV. 1941.

AGT

POl~T~C~ RAA~ VOL~( AAN TOT

EEDVERBREKJNG
Ernst~ge Waarskuw~ng van Kerkb~ad
Teen Gruwe~daad
Onder die opskrif Eedbrekers skryf ,.Die Kerkblad, '' org·aan van die
Gereformeer de Kerk, in sy uitg-awe van 17 Oktober as volg- na aanleidingvan die oproep deur partypolitici tot bedanking uit die Ossewabrandwag· : T wee jaar gelede- presies t.e wees, in
September 1939- het 'n groot aantal mense
op .Pretoria by die Mo:mmentkoppie bymekaar gekom en met plegtige opsteking van
hande en aanroeping van die Naam van God
het hulle daar voor sy aangesig gesweer om
mekaar se hancle as Afrikaners te vat en
nooit weer t.e laat los nie op die Pad van
Su id- Afrika.
IN DIE O.B.

i'Ylense het by hul toetrede tot die Oss.ewabrandwag as lede van daardie volksorganisasie ook gesweer voor die aangesig van die
Here om te stry vir God, volk en vaderland
en om m ekaa r se hande vas te vat en vas te
hou.
Vandag vra die politieke party onder lei ··
d ing van dr. D. F . Malan ook ' n eed van
trou van sy aanhangers .
En ondertussen vind daar onder aansweping .en aansporing van politieke leiers die
een skeuring na die ande r plaas onder die
volk.
En die partypersorgane doen aan hierdie
opsweping en verskeun'ng Iustig mee, onder
die voorwendsel dat die ware eenheid deur
sodanige handelwys e bevorder moet word!
Ek het egter nog nooit gesien dat 'n mens
nie vir sy handelwyse 'n verskoning kan kry
nie en nie daarin kon slaag om die mees verkeerde optrecle goed te praat nie!
Oor hierdie bedryf om mense ede te Jaat
swe.er en hulle dan daarnn aan te spoor om
dit weer te verbreek, sou 'n mens wil skaterlag totdat d ie lug van Suid-Afrika daarvan
dawer as dit nie so diep-tragie.s is nie!
Vandag raai politieke leiers hulle partygenote a an om 'n volksorganr'sasie waar hull e
voor die aangesig van God 'n eed geneem het
by hul to etrede as lede, te bedank.
DIE SKEURING.
En nou mag hierdie bedryf we! goedgepraat word met die drogredenasie dat mense
nie trou gesweer het aan die: een of ander
organisas ie nie, maar dat hulle gesweer het
om sekere ideale na te streef en hulle daaraan toe te wy. Maar aan die anderkant staan
die feit soos ' n paa l bo die wat er dat die
advies van politiek e lei ers aan hul partygenote vandag daarop neukom om die hande
te Iaat l os van ander mede-Afrikaners wat
nie vrymoedigheid het om hierdie advies van
politieke leiers op te volg nie, omdat hulle
nie los en vas met 'n eed wil speel nie .
So 'n drogredenasie mag w el effek genoeg he om iemand se konsensie te sus oor
eedverbreking, maar dit bes it geen krag om
ons voor God di.e Here van vrywi lli g-aangegane eedverpligtings te ontslaan nie.
P olitieke leiers mag nie so maklik en ligw.eg hul partyaanhangers aanraai om die
hande van hul mede-Afrikaners te laat los
wat nie vryn:o:.digheid h et om op dieselfde
marrier hul va"l hul eedverpligtings te ontdoen nie .
E~DVERBREKERS

Beset hulle dan ni e dat hulle mense aanspoor om eedverbrekers te word?
Mag persone wat in leiers-posis ies staan,
dit op hulle neem om sodan ige advies en Ieiding aan mens e te gee? Is so 'n handclwyse
wel in ooreemstemmin g m et die sware ver antwoordelikhede wat aan soclanige Jeiersposisie verbonde is?

En as 'n politieke voorman mense aanpor om stappe te neem wat, goed besien,
neerkom op eedverbreking, mag hy nog
we! aan.spraak maak op die vertroue van
mense?
Wanneer het sulk.e politieke voormanne
dan van d ie Here God 'n volmag ontvang
om mense van eedverpligtings te ontslaan?
Toe 6ns gewaarsku het en beswaar gevoel
het teen moontlike ligsinnige en onnodige
eedswering, het daardie selfdG politieke voorma nne of stilgebly Of mense aangemoedi€;'.
Vandag skroom hulle nie om mense aan te
por om hul eed te verbreek voor God en in
blinde partytrou en leierverering die hande
te laat los van hul mede-Afrikaners aan wie
hulle voor God trou gesweer het.
Sal God, die Here, wat 'n wreker is oo r
sulke dinge, dit ongestraf laat bly?
SEDELIKHEIDSBESEF ONDERMYN
Totnogtoe h et c::k in ,Die Kerkblad" geswyg oor die politieke verwikkelinge in ons
land. En ook nou wil ek my oor die huidige
moeilikhede . nie uitspreek nie. Maar hierdie
din g is geen saak van politiek nie. Dit raak
die eer van God en die sedelik e /ewe van die
Afrikaners, of van 'n bale 15root dee/ van
hull e.
En as politieke leiers en partypersorgane
d ie volk, of 'n deel van die volk, aanspoor

Die Kommandant-Generaal het op
11 Oktober te Krugersdorp gese :
,Kruger het gesterf maar Krugerisme het bly voortleef. Omdat hy
nie die w,eg van veiligheid gekies
het nie, het sy ondergang gelei tot .
glorie en gTootsheid. ''
.en aanstoot om die gebooie van God t e oor·
tree en vrywillig-afgelegde ede te verb reek,
dan mag ek ni.e Ianger stilbly nie. Onverski!lig watter politieke party se leiers sodan ige
handel inge bedrywe en onder watter skooaklinkende redenasies dit gedoen word. Want
die respek vir die Here God word op hierdie
manier ondermyn, sy heiligheid word geskend
e n di'e sedelike begrippe van die volk, of 'n
groat dee/ daarvan, word skrikwekk end aan getas.
TAAK BEM O EILIK
Die kerk arbei en swoeg in die bediening
van die Evangelie om die sedelike begrippe
van die volk suiwer te hou en gedurig te
versterk. En dan kom politieke voormanne
sonder blik of bloos, terwille van partyvoordeel, en spoor mense aan om 'n geswore eed
te verbreek. En leer mense indirek op bierdie manier dat e edverpligting nie heilig is
nie en dat daarme e maar los en vas gespeel
mag word.
Nogmaals - ek het geswyg, maar nou is
di t vir my nie moontlik om dit meer t e doen
nie. 'n Mens m ag nie, deur stil te swyg
of to.e te sien, homself aan sulke gruw elike
sonde skuldi g maak nie.
Ek mog nie Ianger stilbly nie toe dit vir
my duidelik geword het dat die leiers hulle
vol gelinge aanspoor tot dade wat hulle voo r
God s kuldi g maak aan onth ei liging van sy
Naam- al probeer hulle ook om d it vir hul
volg.e l inge met 'n groot omhaal van woorde
goed te praat.
Die Here sal die een wat sy Naam ydellik
g ebruik, nie ongestraf laat bly nie . .. .

Di~ . Vo@rr~rrekker=

Sk«»enho§pni©!Sll
Waarborg Goeie Werk teen Bi llike
Pryse .
Die enigsle suiwer Af,-i ll.aanse Besigheid
in Kaaps!ad .

AFRIKANERS, ONDERSTEUN
AFRIKANER BESIGHEDE!
FOUN 3-0164

Langstraat 103, Kaapstad

IDeHa Blliance
Privaat Hotel.

DIE AFRIKANER SE TUISTE

alle moderne geriewe
Billike Terme
Eienares: Mev. P. J. RETIEF,
Foon 2-3833
Ons Ontmoet alle Treine.

Kloofstraat,

Kaa pstad.

AFUiKAAN§lE §KOUBUHG
reel

ROLPRENTVERTON IN GS
(Vobi Films)
Elke Saterdag om 3 en 8.15 n.m. in die
Hofmeyrsaal, Groote Kerkgebou ,
KAAPSTI\D .

Plekbes!)reking by Uniewinkels.

Ons gaan trou. Ons, ]annie en Martj ie.
Ek gee aan elke bruidsmeisie 'n silwer
BORSPELD met die VOORT R EKKER-WA
(van Pieter Retief) daarop , Dit is nou 'n
nuttige en blywencle aande nken . Ek het dit van
TAFELBERG INDUSTRIEE, Kohlingsstraat
16, KAAPSTAD ontbied. Ou vriend jy kan
gerus ook aan hul skrywe. Hul maak ook allerhande rubberstempels, vra maar net.
GRAFSTENE, MONUMENT£ ens. van die

S.-A. MONUMJENTE WJERKE
is 'n permanente en mooi uiting van liefde
en toewyding.
Skryf Posbus 2 of bel· 5-2823,
VOORTREKKER-W E G
MAITLAND.

O.R-SKUYFBLOKKE
Blou met bypassende Koeverte
2/ 6 p.osvry.
Beste! by:
DIE BURGERBOEKHANDEL,
Posbus 69 2,
KAAPSTAD.

KNOPIES
Knopies met die kop van die Kommancl.antG ene raal - Dr. ]. F . ]. van Rensburg.
1/ 6 elk.
K lein G root 2 / 6 elk.
Knopies met die O.B. Vlag.
1/6 elk.
Bestel van:
Die O. B. Hoofkantoor, Posbus 668,
BLOEMFONTEIN.

Uitgegee ·d eur J. A. Smith, Groote Kerkgebou 916, Kaapstad, en gedruk deur 'Pro
Ecclesia -Drukk ery, Die Laan, Stellenbosch.

