Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad.

H~N.P.

WIL .TOETS OF
SAMEWERKINGNODIG IS

Nadal die offisiere
van Suid-Transvaal, by
geleentheid van die laertrek in Johannesburg,
noukeurige aandag geNo. ll sk enk h et aan die politieke _toestand, h et die Staf~oof,_ genl. Barry Grobler, opdrag gekry
om d~e volgende omsen~bnef,. m aanvulling van die verklarings
van dte Grootraad, aan d te Gelned se kommandos uit te stuur:

Se

Offisiere Van
Suid-Transvaal

Jrg. 8

Kaapstad, Woens., 9 Feb. 1949

Prys3d.

'n Eerbare Man Se
Woord Is Sy Eer

Tydens die Algemene Verkiesing wat op 26 Mei
1948 plaasgevind bet , bet die Herenigde Nasionale
Party in die kiesafdeling F rankfort die verkiesingssteun
van die O.B.-lede ,·erkry t oe die H.N.P.-kandidaat, kol.
L. B. Dobne, tans L.V., 'n openlike ondP.rneming van
sy teenkantlig teen diskr imlnasie gegee bet.
H y bet onderneem:
, (1) Ek die ondergetekende, amptelike kandidaat
van die H.N.P. met die aanstaande Volksraad·
\·erkiesing, wat op 26 Mel e.k. staan gebou te
word, ONDERNEE.'\l OM OPE!\LIK EN
PUBLIEK OP 1\lY VERGADERIXGS, MY
E REWOORD TE GE E, DAT EK VOORTAAN
GEKANT IS TEEN DISKRDliNASIE TEEN
DIE O.B., E N E K ONDERNEEM VOORTS
OM MY VOORTAAN OPE NLIK TE BEYWER O~l DAARD!E DISKRI'IINASIE
VERWYDE R TE KRY.
, (2) l'let die ong op bogemelde ondememing,
verklaar die omlergetekende offisier van die
O.B. dat die bonding van bogemelde kandi·
daat ten seerst e waardeer word en onder
die aandag van elke Jill van die Beweging in
die distrik Reitz gebring sal word met die
dringende aanbeveling dat sy kandidatuur op
26 Mel e.k. die volste ondersteuning van elke
sodanige lid moet geniet.
, Ondertek en t e Reitz op 18 l'lei 1948 :
J . J . B. Dobne (Ka ndidaat van die H.N.P.) .
J . G. de J ager (Hoofkommandant ,.an die
Ossewabrandwag) ."
Waarom is in Desember 1948 minder geboor van
teenkanting teen diskriminasie toe die H.N.P.-Ieiding
spesifiek teen O.B.-lede gediskrimineer bet deur te
weier om bulle as A.P.-ka ndidate t e aanvaar ?

GROOT GEESDRIF VIR
VRYHEIDSDAG

Berig Onjuis Oat
Met
Verkiesing Help

A.P.-Voor~nanne
Ver lede week b et die Vrystaatse
H .N.P .-koer a n t,
Die
Volksbla d, in 'n groot voorblad~rig nan sy lt>'!el"' ,·ertel : ,.Die
:Sas ionale P a rty e n die Afrikanerpa rty gann h a nd a nn hand
die pro,·insiale verkit.'l!ingl!veldtog In die Vry~;taat voer. R eeds
twee , ·oormanne ,·an die Afrik a nerparty b et laat weet dat
bulle 11aa m m et die Vryst aat se
Ieier va n die N af!ion ale P a rty,
a d v. C. R . Swa rt, Minl11t er va n
Ju~;ti11le op een verhoog sal op tree." Die koera nt ' 'ertel dat
clie verkiesing ,.belangrlk" is en
da t met die oog hlerop ,ook
voormanne va n die Afriknner)larty a nn die verklelllngsveldtog
deel ncem."
Op 4 Februarie hct Die Bu rger, hooforgaan van die H .N.P.
sy Vrystaat se kollcga soos volg
nagepraat:
,Die Nasionale Party en
Afrikanerparty in die Vrystaat
gaan die p r ovlnsiale ver kicsing
hand aan hand veg. Twee voor mann c van die Afrikanerparty
bet rcetb laat wePt dat hulle
vcrgaderings saarn met mnr. C.
R. Swart, Vrystaatse Icier van
die Nasionalc Par ty, en M in ister van Justisic, sal tocspreck.
, H ullc is d r. D. G. Con rad ie
L .V. vir Uitenhage en sen. J . J .
van R ensburg. D r. Conr adie en
min. Swart sal in Bloemfontein
'n vergadcri ng tocspreck en sen.
Van Rensburg bet ingcwillig om
op B rand!ort, In die kicsafdeling
Petrusburg,
'n
vergadcv:i ng
saam met m in . Swart t oe te
spreek."

ring in Bloemfontein ter ondcrsteuning van die vyf Nasionale
kandidate vir die Bloemfontcinse provinsiale setels sal toe·
spreek ."
,Mnr. M. P. A. Malan, hoof·
sekretaris van die Nasionale
P arty in die Vrystaat, het aan
D ie Burger se vertecnwoordige1
gese dat by mnr. P. J . C. du
Plessis L .V. versock het om dr.
D. G. Conradie L.V. te nader on
die vergadering toe te spreek
Later het u it 'n telcfoongesprek
tusr ·- Il"r.!"e. 1'":tlan en D t
Plessis gebly k dat mnr. Du
l>tessis n ie vir d r. Conradie nic
m aar .-ir a dv. C;onradie genader
het."

SLUIER GELJG
GEWEIER
Mnr. Harm Oost L .V., unialtvoorsitte r van die A.P., bet Die
O.B. meegedeel dat se n. J . J. van
Rensburg uitgenooi is om saam
met H.N.P.-sprekers op te tree,
maar dat by geweier bet.
D ie Vaderland be rig dat dr.
D G. C!)nradie in 'n onderhoud
ont ke n h et dat hy ingestcm hct
om sekere vcrgadcrings in die
Vrystaat toe te s preek. ,Dr.
Conradie het vcrwys na die besluit van die hoofbestuu r van
die Afrikaner party, waarvolgens
die Afrikanerpar ty nie aan die
aanstaande,. provinsiale verkiesings sal deeln eem nie," aldus
D ie Vaderland.

op die s es-en-twintigste. Va naf
die kruin van Amajuba tot aan
die verste uithoeke van ons
la nd sal die Vryh eidsbelofte
weer h ernu word en die vlamme
hoog oplaa i.
H oe wei die N oodhulpfon ds
n ou afgesluit is, is dit nietemin noodsaaklik dat eenhede
fondse insam el. Hiervoor rus
d ie t ank op elke Brandwag
en Offisier.

Op 7 F ebruarle mocs Die
Burger egt cr aan sy Icsers m eedcel dat die cerste berig 'n
,misversta nd " was. Onder die
opskrit: Twce L.V.'s verwar in
uitnodiging s~ die Blad:
,Daar het misvcrstand gckom
oor die naam van adv. J . H .
Conradie, L .V. wat saam met
mnr. C. R. Swart, Mi n ister van
J ustisie, ' n opcnbare vergade-

T en aansicn van die aanstaande vcrkicslng vcrklar: r die offi~icre:

,Gcdurendc die Algcmcne Ver'<icsing is voorgcgee deur die
H.N.P .-leicrs en hul organisecrdcrs. dat dit in wcrklikheid Mnr.
Havcnga was wat gcweier bet
om Mnrc Louis B ootha en J ohn
Vorstcr as kandfdatc te stet, omdat hullc !cdc van die O.B . is.
,.Ons hct indcrtyd 'n omscndbrie! aan ons !cdc gestuur waarln ons vcrduidclik hct d :tt die
beswaar van die kant van dr.
Malan gckom hct.
,Nou is die sluicr gelig deur
(vcrvolg op bl. 6, kol. 3)

,SkinderstorieS
Moet End Kry'

..~US VERSTAND"
Uit versk eie a fdl'li ng11 is berlgte ontvang dat Vrybeidr~dag
va njaar weer 1100 11 gewoonlik
gevler sal word. 'n N uwigbe ld
is dat hie rdie jaar op versk ele
plekke groot 11entrale fee11te in
plaas \ 'an af11onderlike k om mando-feest e ge,·ie r 11ul word.
Ween!! die f elt dat Vryhtid~
dag vanjua r op Sonda g va l, sal
die dag n ie ,·anjaa r op 27
F ebrua rie gevit>r word nie, maar

, Sedert 1941 vt g die Ossewa brandwa g 'n verbt>te stry.d vir
d ie r eg van besta an va n 'n
Republikclnse
Volksbeweg ing
bin ne die g!'lt>der e va n die
Nas ionale Afrikanerd om. Hier -1
d ie bestaan sreg w ord voordu'rend betwis dt•ur .die leier s van
!lie H .N.P. Hullt stel net een
om •erbiddelike eis vir d ie staki ng \·an hul vyandsk a p teen
die O.B . Dit> t>is is: Die O.B.
m oet ontbind. Dis egter nie
:naklik om ann h it.'rdie eis te
voldoe:1 nie.
,,'n Organisas:c waarin tienduiscndc Afrikaners vir tien jaar
'ank bnndc van kamcraadsk::p
-;csmcc hct 'n organisasie
'l\Ct die slagsprcuke ,ck is my
? rocr s c hocdcr' en ,die Afri'tancr wat vcrkcerd stem staan
1adcr aan my as die Jood wat
•cg stem'
so 'n organisasie
'mn nie ontbind word nie, selfs
'lie ecrs dcur die Grootraad
nic."

SOO Offisler e was aanweslg
toe die '·ergadering va n SuidTra n svaalse offisiere van die
O.B . op 29 J anuarie deur die
Gebiedsleier, g enl. Gerrie Oppe rman, in Johannesburg geopen ill.
(Foto la ngsaan ) .
Gent. Oppennan b et die ver-

•

,

gaderi ng meegedeel dat dle
Grootruad aanbeveel b et dat dr.
llnnH \"an Rensburg aangewys
word a !! Leit'r va n d ie Osse"Mo-a~
brand"K·ag vir ' n , ·erder e tydperk va n twee jaar. In 'n kragtigc rcdc het gcnl. J. D. H erboldt
<Oos Rand> die aanbcveling van
die Grootraad namens die offisiere van Suid-Transvaal gestcun, waarna die offisiere dit
staande bcvcstig het en die K.G.
toegcsing hct ,Die Hccr se seen
sal op u daal."
D ie K.G. hct in sy tocspraak
sy innigc dank bctuig ann die
offisiere vir die vcrtroue wat
hulle In hom stc!. .,E k besef
dat dlt vir my makliker is om
by julie te s ta an, as wat dit
vir julie Is om by my te staan,
omdat julie onder d ie bree lae
van die volk as skokbrekers
dlen t et'ln die skinder veldtogte
wat t een my p ers oon gem ik is",
be t die K .G. verklaar.
Die offi11iu e ill bittt.'r onte vredt- oor dlt'l 11k lnderst ori es wat
(laur gedu rig teen dit'l K .G. en
(l ie Os'lewabr undwag versp rei
word en ,·oel dat dinge nou te
\ 't>r gaa n e n danr ' n ein de aan
moet k om .
Die verrigtinge hct in die
Darraghsaal plaasgPvind.
<Berig: B. Groblcr, De Villiersstraat liS, Joha nnesburg)

BLADSY TWEE
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Kleitrappery
Voor Die Verkiesing

Truman Laat Hom

Nie Vang Deur
Stalin-Set

Die Verenigde Pat·ty en die Herenigde Party se kandidate is verlede
week kant en klaar genomineer en die provinsiale verkiesingt~tryd het
derhalwe in aile ,erns" begin. Sowel die V.P. as die H .N.P. h et reed s
Pres. Harry Truman bet Stalin laat weet dat by nie
hul verkiesingsmanifeste gepubliseer. AI wat nog gedoen moet ·word is bereid is om samesprekings oor 'n vredesverbond te voer
o m geesdrif vir die '"'erkiesings by die kieserskorps op te klop! Dan ~al die soos Stalin vroeer verlede week voorgestel bet nie.
partye gespanne wag vir die Groot Dag wanneer hulle m et duisende motor- Stalin het vcrklaar da t diktator wat die wereld al meer
karre tienduisende deeglik gepeperde kiesers na die stemhusse sal aanry. Rusland bereid is om 'r as een keer verras bet met sy
Die H .N.P. b et d it vir 1 y V.P. besorg-'n voorsprong wat
bondgenoot, d ie Afrikan~rparty die V.P. in sy eie manifes ter nbsoluut onmoontlik gemnnk om dee uitgebuit b et.
enlge deelnnme hoegennamd
nnn d ie verkiesing te he, met
VERERGER
d ie gevolg dat d ie verkiesings
d ie toets gaan wees vir d ie
Die manifes leemte word
II.~.P. om ,·as te stel of d 'e
vererger deurdat die H .N.P.
party die land aileen k nn
gelyktydig 'n parlementere
re~reer sonder mnr. llavenga
kommissie aanvra om die
E'n die Afrikanerparty. D ie uitnaturellevraagstuk
uit
die
!!lag van die verkiesing sal derb a lwe bepaal of d ie li.N.P. In
die toekoms te vinde sal wt-es vir
POLITIEK IN Oi!:NSKOU ~
Afrikaner m m ewerking of niE'.
DEUR WAARNEMER
KLEITRAP

••••••••••••••••••••••

i

Ek vind dit moeilik om die
lndruk te vermy dat die H.N.P.lciding senuweeagtig is oor die
toets wat voorle. Daar is besllste aanduidings dat die Jeicrs
op die vooraand van die provinsiale verkiesings kleitrap lets wat bulle nie tot so 'n
mate op die vooraand van die
volksraadsverkiesing gedocn hct
n!e.
In die H.N.P. se verkiesingsmanlfes word nie 'n woord gcrep
oor provinsiale aangelecnthcdc,
soos onderwys, hospitale en
paa!c nic.
I n die V.P. se
manifes
daarenteen
word
breedvoerig uitgewei juis oor
hierdie aangeleenthede.
H oewei die H.X.P. aa_nvoer dat pro~·ln'!iale verkiesings gewoonlik
op partylyne t-n oor partyp!llitft-ke kwf''lsies geveg word, kun
d ie H.N.P. darem ni.e aanvoPr
dat d it glu<lnie oor provinsiul(l
aangeleenthede gaan nie. Dt'ur
' n provinsiale verkiesingsmanifes af te kondig waarin nie 'n
woord oor provinsiale ~akf' gt>rep
word nie, bet die H.~.P.-lt-it-rs
'n onnodige voorsprong nan die

partypolitiek te llg en 'n
verkiesingsmanifes uitvaardig
waarin die naturellevraagstuk
weer heelhuids in die partypolitick gedompel word.
Bowendien gaan ministers Eric
Louw en Hans Strydom uit hul
pad uit om die kwessie van die
verskansde klousules by die hare
in die verkiesing te sleep. Min.
Louw vertel op Johannesburg
dat die afskaffing van die twecderde bepaling ,onafskcldbaar
van die Nasionale Party se vcrklaarde beleid is"; en min.
Strydom troef dit op Victoria
\Ves met die woordc: ,die vcrskansde stemregbepalinge kan
met 'n gewone meerderhcid vcrander word."
In die Volksraad is dit- kwessre
of d ie ,·erskansde klou'lule!! van
dlf' gTondwet met 'n twee-derde
mf't-rderhcid, of met die volkswil,
of mf't 'n gewone meerderbeid
gf'wysig moet wo11d omst>il d eur
die aanstelling van 'n kommiso;ie van aile partye. Nou haal
b iE'rdie twee minister!! die &aak
weer op - maar bultekant die
Volksraad. \Vaarom? Vra die

H.N.P. 'n mandant by die vt-rkiesing om <lie versk ansde klousules met 'n gewone mf'er<ler b eid te wysig?
lndien wei,
waarom vra .die party (l;t dan
nie uitdrukl ik nie? \Vnnneer 'n
politieke party by 'n verkiesing
die kieser s in twyff'l laat oor
sy bedoelin&"S, dan is d aur be:.lis
lets verkeerd.
TWEE VRAE
Die H.N.P.-propaganda bet in
die jongste tye twee interressante vrae onbeantwoord gelaat:
e Die eerste vraag is: \Vuarom is die H.N.P. so grt>ti g om
die O.B. aan die V.P. te k oppel
dat .dr. l\lalan J)('r~>oonlik in die
Volksr aad gepraat b f't van ditV.P. wat dan band om die nek
mf't die O.B. sou sit?
Dr.
Malan weet tog d a t die meeste
O.B.-Iede getroue !cdc van die
Afrikancrparty is.
e Die tweede vraag is: \Vaarom is .die H.N.P.-koe rnnte so
traag om die Af.rikant-rparty Sf'
amptelike b ouding in die vf'rkie&lng aan hul losers mce te dt't-1?
'n Koerant gee tog gewoonlik
publisiteit aan sy bondgenoot se
stand punt.

Verlede Dinsdng het die partyc hul kandidatc wat die Provlnsiale-verkiesingstryd
gaun
vcg amptelik genominccr. Daar
is 171 provinsialc kiesafdclings
in die Unie. In 128 sal vcrkiesings plaasvind. Die V.P. het
122 kandidate in die veld teeaoor 114 van die H.N.P. Voorts

BESTE WAARDE

in

KL.AVIERE
VLEUELKLAYIERE
HUIS- EN KERKORRELS

sowel as aile
ander soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toebehore.
DUAADLOOSTOESTELLE
BLAD- en BOEKI\IUSIEK in grootste verskeidenheid

GR~'\DIOFONE, Plate, ens.

Spesiale Ajdeling:

WAPENS
Weerglase
ens.

•

Elektriese Artikels

R. MULLER (Eiens.) BPK.
Hoek van Kasteel- en Burgstraat

Posbus 133 -

•

KAAPSTAD

uiterlike sagsinnighcid terwyl
dit s!egs strntcgicse skuiwe op
die skaakbord is om sy veroweringsJ en inpalmingsbeleid te
verwesenlik.
In sy jongstc verklaring nooi
Stalin pres. Truman uit na Rusland vir samcsprckings.
As
Truman nie daar wil gesels
nie, kan hy self 'n plek aandui
in Pole, of TsjeggoSlowakye. Hy self hct 'n begeertc om \\·ashington te besoek, maar word dcur sy dokters verbied, so vcrklaar Stalin.
~IANEUVER

PRESIDENT H. TRIDIA..V
Hierdie sagte woorde van
Stalin waarvolgens by hom
voordoen as apostel van vredc,
is egter maar net 'n slim taktiek van die Kommunisties€

Die Provinsiale Verkiesing

BEROEMD en WELBEKEND
oor die 66 jaar vir

Nmce ajdeli11g vir
YSKASTE •
ELEKTRIESE STOWE

gesamentlike verklaring met
die Verenigde State te maalt
waarin oorlog as onwettlg verklaar sal word en dat hy be
reid is om pres. Truman te
ontmoet.

is 34 V.P.-kandidate onbcstrede
verkics tecnoor 9 H.N.P.-kandidate.
Die Burger, hooforgaan van
die H.N.P. praat in 'n opskrif
van die ,verkiesingstryd tusse·n
twee partye." Die blad s~ dat
,die verkiesingstryd hoofsaaklik tussen die Nasionalc Party
en die Verenigde Party sal
plaasvind. Die verskyning van
Arbeiders en Onafhanklikcs is
onbeduidend."
Hicrmee sluit
Die Burger hom aan by dr. Van
Rensburg se verklaring van verlede Dcsember dat die verkiesing 'n blote partystryd is.

Wil Na Indie
Sowat twintig Durbanse Indiers het gevra om na Indic gerepatrieer te word kragtens die
staatskema. Dit is die grootste
aantal wat scdcrt die oorlog
aansoek gedoen het om hulp.
Die onlangse onlustc in Durban
word genoem as die rcdc waarom ' hulle Suid-Afr!Ita wil verlaat.

Wat Witbrood
Kos
Uit die Addisioncle Bcgroting
wat die afgelope week in die
volksraad ingedien is blyk dit
dat daar vanjaar 'n subsidie van
£6,200,000 op witbrood bctaal
word. Die subsidle op ingevocrde koring beloop £1,005,000.

BRITS E. L. V.
BE.DANK ·
Mnr. John Belcher, ecn van
die hooffigure in vcrband met
die korrupsic in die Britse regering, het bedank as lid van die
parlement. H y het ook reeds
be·dank as sekretaris van handel.

Mnr. Dean Acheson, die V.S.A.
se Buitelandse Minister het sy
land se standpunt ten opsigte
van Stalin se maneuver bale
duidelik gcstel.
Die ft-it dut Stalin die V.S.A.
genader bet deur middel van 'n
koerantman en nie ,·an die ge~
wone diplomatieke kanale gebruik gt-maak bet n ie, lewer
bewys d at dit ' n propogandaset
is en nie 'n t>erlike poging nie.
Bowen<lien sal die V.S.A. onder
geen omstandigbcdf' sy \Vesterse
bondgenote verrnai <leur 'n ooreenkom s m et Sowjct-Rusland
agter bul rug an n te gaan nit.
Die Britte is besonder in hul
skik met die Amerikaanse houding, en in Britse sowel as in
Amerikaanse blaaic word instemming daarmce betuig.

Leuens Oor
S.A. In
Buiteland
Sterk misnoc en ernstige besorgdheid oor die leucnagtige berigte wat oor Suid~Afrika in· die
buiteland vcrskyn, is deur die
Eerstc Minister uitgcspreek.
Die Minister hct voorbeelde
aangehaal van berigte wat in die
buiteland verskyn hct na aanleiding van die Durbanse onluste.
,Hierdie soort van ongegronde
en gevaarlike bC'riggewing oor
sake van die Unic word tans so
ernstig en so groot in omvang
dat die regering nie kan nalaat om sy ernstigc besorgdheid
daaroor te kcnne te gee nie," het
dr. Malan gesl!.

KersfeesFunksie
'n Aangename Kersfeesfunksie
is gehou by dle huis van komdte.
M. M. J. du Plooy, Bloemfontein.
Na 'n tocspraak van genl.
Fourie en 'n voordrag deur een
van die dame11 was die klein·
span verras met 'n pragtige
Kersboom en mooi geskcnkies.
Mnr. Ackerman hct die mooi rol
van Kersvadcr gespcel.
Gen. Strachan bet as seremoniemeeJter opgetrce.
<Ingestuur)

Die Xa'lionale \\'olkwekersvert-niging is tans bcsig om inligting in te win vir die opstel
van 'n nuwc wolbemarkingsstelsel om die huidige te veryang as dit ten ('inde loop.
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BLADSY DRIE

,PARTYPOLITIEK VERYDEL
OPBOUENDE VOLKSWERK'
Die partystel s~l in Suid-Afrika dien slegs
om konstruktiewe volkswerk waarin di~
Calvinietiese elemt>nt hom kan laat geld, te
ontsenu en te verydel, skryf prof. D. J. van
Rooy, voorsitter van ·die Grootmad van die
O.B., in 'n artikel in die tweemaandelikse tydekrif, Kocrs, waarin hy aantoon dat die anti-partyhouding van die O.B. nie on-Calvinisties is nie.
Prof. Van Rooy loon ook die gebreke van die seksiont>lt' politieke organisasit>s aan waardeur die volksmassa gecn geleentheid kry om in1 volksWt'rksaamhede hetrek te word nie hehalwe om elke ,·yf jaar te gaan stem.

Is Medisyne
Noodsaaklik?
•
Die Natuurwetemkap
•e nee!

Prof. Van Rooy Oor
Calvinisme In O.,B.

Prof. Van Rooy skryf onder
die opskrif ,Die Calvinis in die
Osscwabrandwag".
Nadat hy
die ontstaan van die O.B. geskets het en aangctoon het hoe
die vrywing ontstaan hct toe
die O.B. voor 'n situasic geplaas
Is dat hy verplig was om sy
standpunt teenoor die partypolitick te stel, skryf hy verder:
,Die O.B. is pro-volk. . Daarm ee kan ek m y a-, Cah ·inis volk ome verenig. D!e O.B. is egter
ook anti-party.
Volg die een
noodwendig u it die ander? Of
m oet laasgenoemde beskou word
as 'n bykomstige clement wnt
m et eersgenoemde geen noodwendige verband b et nie? En
dan nog die vraag: kan die
1\Rti-party bouding- van die O..B.
gerym word m et 'n Calvinistiese staatsopvatting?
,Voordat op hierdie vrae ingegaan word, moct ons ons
ecrs 'n bietjie orienteer en

sckcr maak dat ons onssclf nie
deur 'n vreemde bril besien nie.
So kan dit feit wees dat die
volksgedagte sowel as die
anti-party gesindheld van die
O.B. regstreeks verband hou
met
Hitler se nasionaalsosialisme; dit kan egter ook
radikaal daarvan verskil."
PARTYSTELSEL
ONTSENU
In die lig van hierdie beskouing gaan prof. Van Rooy
voort: ,Ons gevolgtrekking is
<lat 'n anti-partyhouding nie per
sc on-Calvinisties hoef te wees
nie. Ons wil bier verder gaun
en beweer dat die partystelsel
in S uid-Afrilm !>legs dien om
konstruktiewe volkswerk wa arin die Calvinis ti ese element hom
lm n laat geld, re ontsenu en
te verydel. Daaroor later m eer ,
~>ers moet die under vraag nog
behandel word naamlik of e n in

Afrika voorstel nie.
In die
eer sre plt-k is die ,totalitt>re'
strewe ''an die O.B. nie op
staatsgebied n ie maar op volksgebied. Dit om,·at o.a. ,disiplineri ng van die volk, ~>aam
snoering van die Afrikaner s in
een mugtige beweging, aktiverin g van die volk in d ie alledaagst> volkslewe.' <A. J. H.
van dcr Walt: 'n Volk op Trek.)
Dit staan ,vir die idcaal van
die ccnhcidsfront waarin alle
n asionaalbcwust e volksgcnote op
gelykc voet met mckaar kan
wcrk en stry vir die Voortrck·
kerideare.'"

hoevt>rre die anti-part ygesindh eid \·an d ie o.n. nasionaalsosialls ties van aard Is. Beweer word o.a dat die gesagstaat van die O.B. 'n diktatorskap veronderstel.
Hicrdie bewering en ander
van dieselfde kaliber word
deur geen enkcle Grootraadsbesluit of offisiele stuk van
die O.B. bevestig nie en moet
TOEGEDIG
dan ook kategorics verwerp
word as kwaadwllllg en on,In die tweede plek beoog
gegrond. Wat bcdoel die O.B.
met sy gesagstaat? D it, In llie O.B.-strewe a llermins die
kort: Dit is 'n staat wat 'n stlg ting van ,'n Htaat binne 'n
regering sal !til wat regeer en !>Jtaat.' Eindelik word in d ie
strewe van d ie O.B. geen verwarrin g van te rreine beoog nie.
Dit> totalitariteit!obenaming is
nie lleur die 0.8. belt gekies om
~oy s trewe te kenmerk nie, maar
i'l aan hom toegedien lleur die.,elfde m ense wat hom beskuldig
van nasionaal-sosialisme, van
diktatorneiginge e.d.m. Vir die
O.B. is sy volk!lge.:lagte alom-

Die Bron van Siekte
BEKA.MP SIEKTE MET
DIE .JONGSTE WE'l'EN·
SKAPLIKE METODES

Met Verbueodeo Ultt~~lafl
GEEN
MEDISVNEI
GEEN OEFENINGE!
Ole Bardnek.kl~te Kwale IIWtl
Ole WlteDak&p bet IIOU Ulta:e'VIIId d&l
IOdra •o beemette Jt~rgeamldeel ell:oon·
gemaall: word Y&ll 117 elf Of <>DIUIWM'•

bedl, dte 1lell:te vu.iwyo. ~ur dto
van on• wetenakapllll:e menou •n ma.ll.llll:~ taU

•nep ustn~r

toe!• bet dlt

pword.

D1t muk nte e&ak boa ernltlf! of ,..n.
boudend u lr.w&&l Ia nte - aelfl at t1
dlt aa Cbl'onlea of ongeneeellk beatem·
pel. Daar ta boop VIr u. 0~ medl·
117111 of oefenlnge benoeltr nte. U 1&1
onder ceen verpUirtlng ataan rue. Bkr71
~ ou en veretrek volledJ&e beeon·
derbede ID nrb&nd met u kooa&l.

THE SCIENTIFIC
HEALTH INSTITITTE
PMbu 1116 -

•

(vervolg op bl. 7, kol. 5)

K.AAPSTAD

H ulle t~'(lt in om blad
adverteer, het die
eerste aanspraak op
ons geld!

Kleinlikheid
Mt!et End Kry

Waarsku A.P
..;Biad
.

PROF. D. J. VAN ROOV

, Daar moet besef word hoe anders hierdie vertroue- 'n
bchoorlik saamgelitcldc
debat kon gewees het as mnr. Havenga hom laat lei bet volksraad wat die b<'lange
deur dleselfde gees as wat da.ar in die jongste "·erlede van die \'Oik by die r<'gcring
teenoor hom en sy party deur sommige van sy mede- sal \'<'rlccnwoordig.
nasionaalgesindes geopenbaar is," skryf die Vaderla nd na ,So 'n r egering ,·erondeNt~>l
aanleiding van die mosie van vertroue in die r l'!gering in dil• N•rste plek 'n prt•sident
d eur di~ volk gekie'l, wnt dan
waarin die Afrikanerparty die deurslag gegee bet.
In die vertrouedebat het die
Hertzog-gees weer werkdadig
geword ,En dit spreck vanself
dat mnr. Havenga, wat tot die
politick terug gekeer het om
daardic Jeer te vcrkondig en die
samcwcrking van aile Afrikaners daarvoor tc verkry, 'n
invloed in landsake !~.at geld
het heeltemal buite vcrhouding
tot sy kort maar meesterlike
to<'sprakie. Dit is nou oorvloedig
duidelik dat by 'n im·Ioed in die
land is wat hoegenaamd nie
te meet is ann sy ledetal van nege lede in die \'olksraad nie. En so lank die huidigc regering hom handhaaf op
sy standpunt van eerbied vir die
regte van mede-burgers, solank
sal hy triomfeer oor sy teenstanders.

KLETh"LLKHEID

,Laat ons hoop dat die manne
aan die bewind steeds sterk
sal staan teen kleinlikheid. Dit
was r eeds 'n geweldige skok
toe daar oorle is om die Afrikane rparty geen aandeel in d ie
Pl-ovinsiale verkiesing'! te gee
nie d eur die moed swilligheid wat
·n die Vrystaat begaan is oor
d'e toesegging vnn setels, sowel
as elder s oor die kcuring van
kandi.date. Hierdie dinge moet
end kry."
Die blad verklaar dat mnr.
Havenga hom vasberade onthou
hct van wrokgcdagtes en sy
gcdrag tydens die debat laat
b\!paal het deur die noodsaaklikheid om die Afrikanerdom tot
C(·n blok saam tc smee.

&RILLE
Brtnc o oopm ae voonkrlf vir brllle na oos.
GOEIE WEBK TEEN BfiJ.IKE PBYSE.

GRHOORAPPt\RAAT
OOK IN VOORRAAD

Die Voortrekker. .Apteek
Kerklaan, KAAPSTAD.
Maitlandstraat, BLODIFONTEIN.
Beloek ou of akryf om Beeollderbede.

sy kabinct !>namstel ooret>nkomstig llie republiJceinst> trudisie
van die Afrikaner. 'n Lid va n
die reg~>ri ng S!ll nie terselfdt>rtyd
'n volksverteenwoordigcr kan
wees nie. H ierin I~ imme r s 'n
teenstrydigheid opge~>lu i t, .!Jat
n.l. 'n lid van d ie regerin g d ie
volk by daardie selfdc regering
kan vertt>enwoordig. D it word
verergt"r deur die dubbele ongerymdbeid dat :lie )linisters
part;yll'iers bly en die. partyleiers l\linisters i'l.
Da:trom
kan daar nouliks llpralce wees
van 'n volksr egering, daarom
ook moet die OpposiHie hom geroepe voel om altyd en oral te
C?PPOneer - party t t>en party.

Die Vriendelike S1garet
Hoe aangenaam is dit tog om vier persona
bymekaar te kry en kaart te speel en dan
na elke pot te ontspan en die aangename, koel
smaak van 'n Kommando·sigaret te geniet.

Om elke genot af te rond, rook

VOLKSTAAT
,Ons h ct tydens die oorlog
met 'n aantal groot woord e
kennis gemaak en hulle in die
broederstryd na hartelus mekaar
teen die hoof geslinger, dikwcls
sonder dat die betekenis van
so'n ,groot woord' volkome begryp is. E en daarvan was die
woord ,totalitarisme'. Die Duitse gesagstaat was totaliter, alles
omvattend. Die staat het op
aile terrcine van die volkslewe
bcslag gele, en aan die FUhrer
is die mag gegee om op elke
gcbied as die verpersoonlikte
volkswil die Ieiding te neem.
Dit is besliH nle die gesagstaat
wat die O.B. h om vir Suld·

Kommando
, In die Stad Rond'

PAKKIES VAN
10, 20 EN SO MET
lf SONOER KURK

BLADSY VIER
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By die bepaling va n die dien!!tlge waar.des van d ie volk -ontwikkcling volkome vreemd
lfC1Ii m;beleid moet d ie gesin op - m~t d ie oog op die ewigh eids- was.
(iii) Die Afrikaner is nie aigevat w ord: ten eerst e as groep, b!lstemming van d ie m en s, e n die
ten tweede a s 'n geheel e n t t-n verst!'rking van d ie godsdien- leen onsimpatiek nie maar ook
vyandig behandel deur die
derde as die ver naam &te onder· stige lewe van die volk.
(vi) Na'!iona al: Die nasionale vreemdclinge en bulle geesged eel van die volk.
Binne die gesin as groep be- funksie van die gesin beteken note wat in die stedelike ekonoDie huidige bewind is besonder gesteld daar op dat in
staan bepaalde verhoudings ten dat die gesin van die volks- miesc-muatskaplike !ewe die
die buiteland nie verkeerde of valse indrukke aangaande aansien waarvan onderskei moct lewe die taak het om in die lakens uitgedeel bet.
(iv) Daar is om so te s~ niks
die r egering se beleid en beskouinge opgewek word nie. word tussen (i) die ,man-vrou"- diems van die volk te staan
Ten spyte van die positiewe m aatreels wat die regering verhoudings, - dit is die gewone ooreenkomstig die nasional~ positiefs en stelselmatigs gedoen
reeds getref het om moontlike wanindr ukke in die buiteland huweliksverhoudings; en (ii) die s trcwe, m.a.w. die wyere volks- om die inpassing van die landete verwyder, vind Ministers dit t og nodig om van t yd t ot ,ouer-kind" -verhoudings, - dit belange moet swaarder weeg p.s like gesin in die stedelike lewe
te bevorder nie.
tyd te kla dat die Opposisieparty se propaganda teen die is die egte gesinsverhoudings. die engere gesinsbelangc.
In hierdie oorgang het die
Regeringsparty verantwoor delik daarvoor is om juis wan- I n die volkslcwe hct die T en grondslag aan bo~otaandc Afrikaanse
gesinslewe in die
funksiestelling le
die
oor huweliksverhoudings 'n beperktc
indrukke in die buiteland te bestendig.
wegings dat die bf'la nge van s tad geweldige knoue gekry en
betekenis terwyl die gesinsverdie gesinsgeh eel swaarder weeg in die Afrikaanse gesinsbeleid
Dit le nou eenmaal in die aard van ons partypolitieke houdings 'n ruime en fundamen- ns die bela nge va n d ie ge.,lns- moet d aarmee r ek ening geh ou
stelsel da t ' n Opposis ieparty 'n Regeringsparty sal krltiseer tele betekenis het.
lid, t erwyl d ie bela nge va n d ie woril d at in die stad 'n egDie gesin moet as 'n geheel
en ons vrees da t die buidige Oppos isiepa rty daarin sal s laag
volksgeheel weer swanrder we!'g Afrikaan~>e gesinslewe gf'Ve!ltig
in oenskou geneem word omdat
as die bela nge v1m t•lkc> beson - e n opgebou m oet word. Dit sal
om , wa nindrukke" in die buiteland t e skep solank a s wa t dit
'n natuurlike maatskaplike
een van die vernaamste wee blyk
die buitela nd meer waarde heg aan die propaganda van die groep is en omdat die mens d er e gesin.
D ie belang r ikhc>id va n die te wees waarlangs die verOpposisiepa rty a s aan die Regerlngsparty s'n.
in die cer ate plaas gesinsmens
selfverwesenliking van d ie c>nke- Afrikaansing van die stadslcwe
is en nic 'n blote lndividu nie.
ling en die ge11in w ord n ie ont- bereik kan word.
Binne
die
gesindsverband
is
die
DIE BUITELAND
ken n ie, dog b inne 'n bC'pa alde
In sover hierdie oorgang nog
Jewensbestaan en -bestemming
sam eh l\ng bevordc>r •
sal voortgaan, behoort dit nie
van die een gesinslid onafskeideD ie funksiestclling berus ver- ongekontroleerd te geskicd nie
lik aan di~ van die ander verder
op
praktiese
beleids- en moet die inpassing in die
Maar die welwillendheid van die buiteland is op die bonde.
oorwegings. Daarom word daar- stedelike !ewe doelbewus bevorhuidige stadium vir Suid-Afrika van die a llergr oot st e belang.
Die gN1in m oot s tee:ls as die
I
op nadruk gel~! dat die funksie- der word.
ver naamstt- onderdeel va n d ie
P ROBLEl\IE VAN
In die eerste instansie omdat die Afrikanervolk nie volk bc>skou word omdat die be- vervulling in die dic>ns van d ie
STEDELIKE GESIN
Ianger kan uitstel om aandag te skenk aan die ingewikkelde staan en voortbestaan van die v olk moet wecs. Die godsdienstige aspek word egter nie ontkleurverhoudings in ons' land nie. Die mate van sukses wat volk daar son der ondenkbaar is. ken nie, nl. dat die funksieDie Afrikaanse gesin het in
Die
gt-11in
h1
in
'
n
sek
ere
sin
in hierdie verband behaal kan word, ha ng ongelukkig ten
vervulling tot die ee r '\'an Go.d die stadslewe met besondere
dele saam met die ma te van simpatieke begrip wat die die volk In d ie klein.
moet gc>skied.
probleme te kampe waarvan die
buiteland vir ons bes onder e rasseprobleme openbaar.
volgende van die bclangrikste
FUNKSIES V A.J.V DIE GESIN
DIE GESIN I N DIE
is:
VOLKSLE W E
(i) In
vergelyking met die
In d ie tweede instansie het die gevolge van die Tweede
Jandelike gesinslewe bet daar 'n
Wereldoorlog en boonop die agr essiewe aard van moderne Die bclangrikheid van die geIn die wording van die afname van lnhoud en 'n inRussiese imperialisme die afhanklikheid van soewereine sin in die volkslewe kan die
bcste aangetoon word deur op Afrikancrvollt was die gesin krimping van funksievervulling
state aan mekaar gcweldig ver groot. Die na-oorlogse die onderskeie funksies van die
;teeds van scntrale en funda- plaasgevind, o.a. deur differenontwikkeling is derha lwe da t groot magsblokke gevorm gesin te wys:
mentele betckenis. Die egte siasie in die arbeid en die vryeword en dat soewereine state, terwille van selfbeboud, deel (I) Biologie!l: Die biologicsc Afrikac n~e ,.familialisme" i~ iets tydsbesteding; ook deur verminvan die magsblok word. Dat selfs tra disionele neutr ale funksies van die gesin kom neer landeliks en was die hoeksteen derde opvocdingsfunksies, ens.
Iande hul redding in blokvorming s ien, bewys die jongste op stelselmatige voortplanting in van die \'Olksontwikkeling in die
(ii) In samehang hiermee is
pogings van die Skandinawiese Ia nde om tot die W est erse die diens van die gesonde biolo- verlcdc. Die Afrik4ner w~ die gel!inslede in hoe mate gegiese voortbestaan en groci van teeds by uitstek gcsinsmens en lndividualiseer, - iets wat nie
of Atlantiese blok toe te tree.
die volk (d.w.s. in gehalte sowel volksmcns.
van die Iandelikc gesinslewe
as getalle.
D it is dus '\·anselfsprek end kenmcrkend is nie.
DIE TWEE STEMME
(li) Ekonomies : Die ekono- 'la t die gesinsbeleid in d ie
(iiil Op grond van bostaande
miese funksie van die gcsir 1\.frik aan sc volksbeleid 'n sen- het die sted@like Afrikaanse
bctek en dat daar op 'n mens- t ralc plek moe~ inneem.
gcsinslewc nie soveel bestendigVanselfsprekend is dit lir elke soewereine volk \'an die waard ige wyse voorsicn moet
hcid as die Iandelike nie.
allergrootste belang om as soliede geheel, wat met een ste m word in die noodsaaklike <>n
VAN PLAAS NA STAD
(iv) Die vreemde stadsomgepra.at, in die blok te opereer. ~laar dit is juis Suid-Afrika ander lewensbehoeftes van die
wing gepaard met uitheemse
se tragedie. Ons is aangewese op die Atlantiese blok. gesi nslede in die diens van die Die groot probleem waarvoor invloede het baie nadelig en
biologiese instnndhou· die Afrikaanse gesinslewe geInstede egt er dat ons Westerse ' 'riende een stem uit Suid- dgesonde
denasionaliserend op die Afriing en ontwikkeling van diC' durende die afgelope twee gekaansc gcsinslewe in die stad
Afrika verneem, hoor bulle twee stemme. Die eerste gaan volk en as grondslag van diC'
slagte te staan gekom het, is ingewerk.
deur vir die , demokra tiese"-stem en is afkomstig \ 'an die vervulling van die vc rder<
die bewerkstelliging van die
<v> Die inpassing in die stedeOpposisiepa rty ; die t weede word voorgestel a s die soge- funksies (soos hierondcr uiteen- moeilike oorgang van die landelike
arbeid is een van die
noemde , nazi"-ste m va n die regeringspa rty.
gesit ) .
likheid na die stedelikheid. grootste probleme van die Afrl(iii) 1\laatskaplik:
Nn binnC' Hierdie oorgang was om die volkaansc gesinne wat van landeGelukkig egter verloor hier die teenstclling aansienlike gerig, bet eken die maatskaplikc gende redes moeilik:
like herkoms is.
krag vanwee die feit dat selfs die buitcland nic twyfcl aan funksie van die gesin dat die
(i) Dit het 'n byna algchcle
Ook uit die voorafgaandc blyk
die goeic trou van mnr. N. C. H avenga, die Ieier van die saamlewe en ondcrlinge mee· verandering van Jewenswysc die noodsaaklikheid van die vesbelewing van die gcsinslcde ver- vereis.
Afrikanerparty, nie.
tiging en opbouing van 'n eie
sterk moet word tC'n cinde vir
(ii) Die Afrikaansc gesin moes en
selfstandige
Afrikaanse
elke gesinslid 'n primlire lewens- in die stad sy heenkome vind
gesinslewe in die stad.
VOLKSBE WEGING
verband te bcsorg. In daardie binne 'n maatskaplik-ekonomiese
lewensverband moet die mens stelsel wat aan sy volksaard en
(Word Vervolg)
veral die kind, In lewensdissiDie huidige tweeslagtige situasie, wat sy oorspr ong pline gevorm word met die oog
ongctwyfeld gedeeltelik in die partypolitieke stelsel het, op sy eie Qntwikkeling en selfbesorg egter die r egering heelwat hoofbrekens en ber okken verwescnliking met die oog op
sy inpassing in die br eere
die land heelwat skade.
volkslewe.
Na buite gcrig, kom die maatDie Ossewabra.ndwag glo dat sy prinsipiele strewe na skaplike funksic van die gesin
'n eenheidsvolk, saamgesnoer in 'n omvattende volks- daarop neer dat die mens, veral
beweging en na 'n eenheids taat, 'n noodsaaklike na-oorlogse die kind, in die maatskaplike
nasionale ontwikkeling is wat , afgesien van die groot binne- lcwensverband van die volk inlandse voordele daaraa n verbonde, terselfdertyd ook twee- gelyf moet word, m.a.w. die gesinsmens moct tot volksmens
slagtigheid in ons buitelandse verhoudings sa l uitskakel.
gevorm· word.
(iv) Opvoc>dk und lg-kultureel :
KE RNVRAAGSTUKKE
\
D ie opvoedkundige - kulturele
DIE GEBIEDSRAAD VERGADER
en
•
funksle van die gesin behelr
o.a. die opvoeding van die k ind
DIE
GEBIEDSLAERTREK
WORD
GEHOU
Vir die huidige omstandighcdc hct die Grootraad in sy in die lewt'nswaardes, r igtin g er.
IN DIE
jongste verklaring praktiese samewerking oor kernvr aag- asplraf!ies va n die volk met diE
OP
stukke aan die hand gedoen. Ten aansien van die naturelle- oog daarop d at by h om in d ie
vraagstuk is r eeds sodanige begin gemaak toe die leiers volk-...ic> k an inlewe e n h om
op SATERDAG, 19 F E BRUARIE, vana f 9 vm.
van die vernaamste politieke partye in beginsel saamgestem daarmec sal ver eenselwig. Langs
Aile offisic>r e t ot en m et die rang va n vcldk orn et m oet
hierdie
weg
kan
die
kind
gebet dat die saak uit die partypolitiek gelig moet word.
teen woordig wees. Onder-offisier e en B randwngte k a n m et
verlof van hul offisier die laertrek by woon.
Sodanige stap sal beslis bydra om die buiteland t e oortuig vorm word tot 'n ewewigtige
dat die blankes in Suid-Afrika eensgesind en sonder mens met Jewensinhoud, selfvertroue en volkstrots.
bybedoelings ons kleurvraagstuk pr obeer oplQs.
(v) God sdien stig : Die gods'N OPENBARE VERGADERING
dienst ige f unksie van die gesin
word gehou om 8 nm. in die STADSAAL
Dit is die regte weg om t e volg en daarop moet voort- k om d aar op neer dat die mens,
SPREKER:
gewandei word. Die Ossewabra.ndwag bet by voorbaat en ver a! die kind, gevorm e n
Die Komdt.-Genl., DR. J. F . J . VAN RENSBURG
verklaar dat hy met sy mede-Afrikaner, betsy Engels- of opgevoed moet word In d ie
ALLE AFRIKA..~RS WORD HAR TLIK UITGENOOI
rodsdiensbesef, geloof e n rodsAfrikaanssprekend, op hierdie pad sal saamloop.

•

•

PRAKTIESE
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Wil Keeromstraat fsoosOns Lesers j Skand inawiese
Sappe Maak ? ~.c ~:.~~:~.h····· Verbond Misluk
parlementslid op 13 September

1948 geskryf dat die aan stelling

Reaksie van Held van
Spioenkop
K a pt. H enri Slegtka mp D.T .D.,
Voortrekker straat 1, l\liddelburg
TvI., skryf :
E k glo dat aile oprcgte
Afrikaners die gcskicdenis ken
van die vyf Boerehelde wat as
krygsgevangenes op 'n Engelse
s k ip na India gestuur was. Hulle name mag nooit vergeet word
nie; dit was Willie Steyn, wat
ek pcrsoonllk geken bet, Louw
en George SteyUer, H ausner en
Botha. Die vyf bet die nag
van die boot afgespring, deur
' n sec 'Vol haaie geswem, en
probecr om 'n vricndskaplike
skip In die hawe te bereik.
H ullc Is van mckaar af, maar
die• Voorsicnlgheld b et bulle
gclei na 'n vriendskaplike Russlese skip waar bulle uitbundig
gasvry ontvang is, en terwyl
die Engclse na bulle sock, het
bulle 'n skuilplek gekry in een
van die ,.dummieskoorstene".
Hulle het veilig in Rusland
aangckom, en vandaar na Holland en weer na Wes-Afrika
en weer by die Boerc-kommando's aangesluit en geveg tot
die end van die oorlog.
Onder bulle was Louw Stcytlcr, wat later N.P .-volksraadslid
was, m aar later as 'n Sap gestcrf
bet.
Toe hom gevra is: ,Oom
Louw, jy was altyd so 'n stcrk
Nasionalis, hoekom is Oom dan
nou 'n Sap?" was sy antwoord:
, Ou broer, dr. Malan hct van
my 'n Sap gcmaak". En nou
is Malan en sy raadgewers wat
a lgemeen diskriminasie tocpas,
oenskynlik weer besig om Sappe
te m aak. Die heme! wcct waur
ek self sou gestaan hct as dit
nie vir ons O.B. was nic!
• Ek sal my kruisie dus maar
in d ie yskas berc.
Dokter
Malan vcrstaan nog nie ons
leuse: MY GOD, MY VOLK
MY LAND, SUID-AFRIKA,
n ie. Dis tyd dat hy dit leer.

ccn van die dae sal geskied.
Op 22 Oktober het die Sckrctaris van Lande- namens die
Minister aan die applikant
geskryf dat dit onm oontlik is
om die betrekking op Pongola
aan hom toe te ken. D ie n a tur e! is t()t , ·andag (25 Janua r ie
194&) nog die grofsmid op P ongola-n edersetting . Blykbaar Is
dit die beleid van d ie Minister
om eerder 'n nature! daar aan
te hou as 'n blanke wat die O.B.
ondersteun.
H ierdie saak wys vir m y h oe
min seggen skap 'n p a rlt'm entslid b et. - (Verkort , Red. O.B.)

Rusland Dreig
Poglngs van die Skandinawlese Iande om 'n militere
pakt t e vorm, bet voorlopig mlsluk weens verskil ,.an
mening tussen Noorwee en Swede en ook as gevolg van
inmenging en druk wat Noorwee tans van Rusland ondervlnd. Rus land wil eerstens verboed dat die pakt tot s tand
kom en tweedens dat die pakt saamwerk met die NoordAtlantiese verdedigingsbond.

voorgehou word is pure opswepery en geen oortuiging nie.
As dr. Malan apartheid wil toepas m oes hy dit ook ecrste
toegepas bet in die werksplasc
Die samesprekings hct in
van die Spoorwcc waar wit en
Copenhagen plaasgevind tussen
swart saamwerk. Dit lyk my
die ministers van vcrdediging
dr. Malan sien 'n groter gevaar
van Denemarkc, Swede en
in die O.B. as In die ,swart
Noorwee.
gevaar". Ons is gocd as stemvee, maar moet minder regte
he as die kleurlinge en mag
ook geen amp beklee nie. Dr.
Malan bet gese hy kan sonder
die O.B. klaarkom. Wil hy dan
he dat ons nou moet kom stem?
Dit sal ck nooit doen nie.
As hy nou verloor is by
alleen daarvoor te blameer. Dan
moct by nic weer die fout by
die O.B. sock nie, O.B.'s staan
soos cen man en bly buite
In byna een-derde van die Unie se 215 geregistreerde
stemming!
(Ver kort, R ed.
vakbonde spcel die Kommuniste 'n groot rol. In bierdie
O.B.)

KOMMUNISTE HOU
HUIS IN VAKBONDE·
SE MINISTER

Genl. Gouws
se Dank

Genl. J. H . Gouws, Groblershoop, skryf :
My hartlike dank aan aile
vriende sowel as O.B.-eenhedc
wat simpatie en belangstelling
getoon het by wyse van bricwc.
telegrammc of persoonlikc besocke t oe ek onlangs in die hospitaal was as gevolg van 'n
vllegtuigongeluk.
Vera! wil ek melding maak
van pcrsoonlike briewe van die
K.G., die A.K.G. (gen l. Smith),
en
belangstelling
van
d ie
Gebiedsleier, genl. dr. F. D. du
Toit van Zyl.
Voorwaar
sulke
selflose
belangstelling in tye wanneer
mens swak, magtcloos en m ocdeloos voel is werklik hulp en
ondersteuning waarmcc mens
selfs nog mociliker omstandighede kan trotseer of llggaamlike
pyn kan verduur en sterk bly.
Bale, bale dankie ook aan
diegene, familic en vricnde wat
hulp aangcbied of gchelp bet,
hetsy aan my vrou of myself gedurende die ttiters mocllike tyd.
1\lnr. P . Uys, W eimarstraat 7a, 1\Iy dank ook aan dokter en
verpleegstcrs van Gordonia H osP a row, skryt:
Ek wil my dank uitspreek pitaal. Ek hoop om ccrsdaags
teenoor die manne aan die hoof weer heeltemal tc hcrstel.
van die Afrikancrparty vir die
h ouding en die Ieiding wat bulle
gegcc het ten opsigte van die
provinsialc vcrkicsing.
Vera!
my dank aan m n r. Havenga.
Laat my toe om aan a! die
Brandwagte raad te gee: bly
hicrdlc kecr buite stemmin g en 1\fnr. J oh ann A. La ntlma n , Pon laat ons bulle wys bulle kan nie
gola, oor Vryheid, Natal,
sondcr die O.B. klaarkom nie.
skryf:
In Mel 1948 bet ek vir m nr.
Op die Pongola-nedcrsetting
E rlank, L.V., gese dat ek vir
hom sal stem op voorwaarde dat waar die staat boer, en op die
d r. Malan cers r egmaak wat hy oomblik maar net cen enkele
teen die O.B. gedoen bet. Mnr. nedersetter gevestig is, omring
Erlank het te kenne gegce dat deur Ice huise wat al 'n halwe
d r. Malan dit nie sal doen nic. lccftyd lecg staan terwyl daar
Ek het toe ook aan hom gcse duiscnde mense in ons land dakd at ek nie sal stem nie. Onge- loos is, boer die regering blyk·
lukklg bet duisende van my baar maar op die ou traan
k amerade in die land dit gocd voort. Die skema is al vyftien
bcdoel en gaan stem met die jaar lank voltooi.
Die grofsmit wat die werk op
gevolg dat dr. Malan vir gcnl.
Smuts gelig h et.
Wat het die nedersetting gedoen bet, is
julie daarvoor gekry?
Nlks gedurende die afgelope oorlog
anders as besk uldigings en oorledc, die nature! wat sy
handlanger was het daarna die
belcdigings n ic!
werk gedoen. Kort n adat die
O.B. GROTER GEVAAR
Malan-regering aan bewind geLaat ons O.B.'s nie cen stem kom bet, is die toedrag van sake
uitbring tensy daar op ccr- onder die a andag van die
like manier vrede gemaak word betrokke L.V. gebring. Hy hct
n ie. Hoewel dr. Van Rcnsburg by die Minister van Lande aanhe rhaaldelik uit sy pad gegaan gedring dat daar dadclik ' n
b et vir eenheid, hct dr. Malan witman in die plek van die
elk e keer n og 'n vcrskoning nature! aangestel word. Daar
was toe reeds 'n bekwamc man
gehad.
Daardie ,swart gevaar" wa t wat vir d ie pos aan soek gedocn

Dr. Malan
Dra Blaam

Lee Huise Op
Nedersetting

Noorwee is ten gunste daarvan dat die Skandinawiese pakt
moet saamwerk met die NoordAtlantiese verbond en dat die
verdedigingsooreenkoms
moct
geskied binne die raamwerk van
die V.V.O. Hy wil ook die versekering he dat indien daar 'n
aanval op Skandinawit! gedoen
word, die Noor d-Atlantiese verbond bulle te hulp sal snel en wil
ook weet tot wattcr mate Amcrlka bulle van wapens en voorrade sal voor sien. Verdcr wil hy
ook be dat die militerc lcicrs
van Sl<andinawiQ en die van
die Noordelike verbond onderling samesprekings moet hou.

vakbonde sit Kommuniste in sleutelposisies en word dit
cleur Kommwtist e oorbeers, bet die 1\linister van Arbeid in
die volksraad verklaar tydens die bespreking van die regte
en erkenning van vakbonde.

DRE I GEl\fE:ST

Hiervoor is Swede nic te vinde
nie aangcsien hy mcen dat dit
hul
eie
h
u
is
i
n
orde
wil
bring
Die Minister hot verklaar dat
Amerika sou toelaat om in tt
die Kommunistc in Engeland nie, sal die r t>gering verplig
meng in die sake van Skandien in verskeie ander Iande uit wees om tullst> nby te k om.
nawie en dat dit vir Rusland
die vakbondc geweer word. En
'n aansporing sal wces om sy
Die
cen-dcrdc
van
die
vakas dit in Suid-Afrika gedoen
grense nader aan Skandinawie
word, dan word dit deur mense bonde waarin die Kommunistc
te skuif, ten kostc van Finland.
gcbruik as 'n gogga vir politieke 'n groot rol spec!, raak ongeDie Swed e is ber cid om da delik t ot
doelcindcs.
Die vakbonde is vecr 100,000 werkers.
versoek om b ulle eie huis in meestc van hicrdie vakbonde is 'n Ska ndina w ic>so vubond toe
te trt'e maa r da n m oet dit aile
or de t e h ou maa r M bulle nie gemcngdc vakbonde.
ba nde breek m et d ie groot
m oondhede.

NEHRU VRA MALAN OM
ONLUSTE TE VOORKOM
Die I nd ier, Pandit Nehru, h c>t
d ie E erste l\finist er van SuidAfrika versoek om stappe t e
doen om ' n herhaling va n voorvallc soos d ie onlangse onluste
in Durban te voorkom. lly bet
daarby die h oop uitgespreek da t
d ie kommio;sie ,·an ondt>r~ooek
wat aangeste l is d ie grondoorsake sal on der soek.
Dr. Malan bet geantwoord
dat hy kennis necm van die
versoek en aile inligting aan
die sekretaris van die I ndiese
Hoe Kommissaris In die Unic
sal gee.
Neh ru h et verklaar dat hy
n ie op h ierdie stadium kritiek
sal u itoefen nie maar sal wag
totdat die verslag van die kommissie van ondersock afgehandcl
is.
Wl'nfA..V SE SKULD
T erwyl Nehru amptclik swyg,
!ewer Indier-lciers en koerante
in lndie nog steeds kommentaar oor • Dur ban.
Nie een
blam eer die houding van die
I ndiers of nnturclle nic maar
skryf die oprocr toe aan die
optrede van ,dr. Malan en genl.
Smuts."
D ie hoop is uitgespreek dat
d ie stryd nie sal lei tot verdecldhcid on der die naturelle en
Indicrs n lc omdat dit die Malanregcr in g sal versterk.
Die

VLIEGTUIGRIITE KAN
KINKHOES NIE GENEES
Volgcns intensiewe toetse wat
In Stockholm uitgevoer is, kan
lae lugdruk n le k inkhoes gen ees
n le. Va n die twintig kinders,
wie se ouder domme wissel va n
S m aande tot 5 jaar en met 'a
vllegtulg 10,000 voet in d ie lug
gen eem Is, of In 'n kamer met
lae lugd ruk gehou Is, bet nle ~n
t ek ena van bete rsk a p getoon
nle.
In Suld-Afrika Is ook klnkboeslyers met vllegtuie opgen~m omdat g eglo word dat dlt
p nealng b ring.

Hindu!ltan Times skryf dat die
regcring in Suid-Afrika diesclfdc bcleid volg as die Britte
in I ndie, nao.mlik om te verdecl
en te beers.
Die H ind ustan Standard voel
bekommcrd oor die onluste omdat dit die verenigde front van
die nie-blankes kan skadc aandoen. D eur onderling tc stry
help bulle die witman om bulle
albei te verslaan.

Op die vooraand van diE:
samcsprckings
bet
Rusland
N'oorwee ver.soek om sy standpunt tc stel tccnoor die NoordAtlanticsc Vcrbond. In diploma tleke krin~te w ord . bierdie
ver soek ve r tolk as 'n dreigement aan N oorwt'e en irunenging
in d ie t.Uk e van :Soorwee. T erFielfdertyd is 'n aanva l op die
voorge nom e Atlantiese Verbond
~redoen.
lngellgte kringe ver tolk die Russicse aanval as 'n
poglng om te verhoed da t die
l'<llmesprekings t ussen d ie Skand inawiese Ia nde slaa g.
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om dat hy weet
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DIE O.B., WOENSDAG, 9 FEBRUARIE 1949

BLADSY SES
'l'.&.aiEP VIR GEKLA.8111FIUEBDIC &DYEIITII:KIIO:III

lllllabOadeiiU ... . . . - . -. . :

(VerlowiDg, buwelllt, ceboorte, lltert~. ID memo11&m, ~11nc,
eu.) 14. per woord; minimum 2/8 per p lallnc. Voorwtbetaalb&&r. VIr
berballnp 25 Pit. atlla&.

Ba !Hie'eM~:

ICerllte PIUIDC. 24. per woord. VIr berbaliDp 211 pllt. afll&l,
,.Die O.B." ( Yeftll:ra weMIIIIa): 12/1 per J&ar ot 8/8 per
8 maande. VoorultbetMibi.N'. Btuur &4vllteD1llleld, W"llop, • IDteUDclld
u TOOII8JAG (EDM8.) BJ'K.., ....._ lW, ...........
Ia~ ep

VERLOW ING
VAN BEEROEN-DE '\'ILUEBS.Die verlowiog word bekend cemaak van
Muriel, dogter van mnr. en mev. A.
de Villlers, Brandwacht, en Bennie,
seun van mnr. en mev. Van Heerdeo,
MurrSI)'sburg.
9/2/lB

ALGEMEEN
KNOPE OORGETBEK. teen 2/3 per
dOI)'D vir 1/·, 84. eo 3d. ·crootte.
Btuur u m aterlaaol, beatelllosa eo seld
a.ao M'ev. PotJtMer, Bertramawec llA,
TroyevWe, JohaDneaburc.
22/12/6B

BOERMEEL
Boermeel op 011.1 bekende eteeo·meule
gem&&l 23/t plua bankkommlule per
100 pond aak k.m.b. &u ..ton Store,
EUm, K..P.
12/1/TK.

BO:\IE PLA..~TE EN SAAD
Goe•--tacMe~• an.•
.... :
~tena:r
Wortela,
10/·
Detroit Beet, G/8. 8konlee: KleiD Gem,
II·: Lane Wit Boe, 8/6; Hubbard
Groen, 8/6; ~tetpapoentJie, 8/·: Tom
w at.oo en Wonder wuuemoeo, 12/·:
Bla&l'lla&l, 17/6; M'arblobe TamaUeIIU.4, 38/·; BU1derltrUia en Rellaooce
Blomkool, 18/·: Bplukopkool, 8/· per
polld, PoiVr:y. K,lii!.B. - PJlEYIERS,
I'.K . 8ebOemaDIIboelt.

UI ESAAD: Vars geserUflseerde ule·
aaad. Auatrallese Bruin, 8/-; Copper
Kine. 8/·: vroel! Kaapse Plat, 9/-;
~n
Kaapae Stroot, 9/-; Cb&ntenay
Wortel, 7/6; Detroit eo Eglptlese P lat
Beet, 6/·.
Beatel dadellk: KAn&-o
Saadkwtktn, Poabua 107, Oudtshoorn.

. . DM IESHOEDE, ~~.·
modiew en deftig,

•

by

~VM
~-~Modewlnkel
lt : : iAROW

G. A. nCBARDT
Bpk.
HANDELAARS

BLOEMFONTEIN

'n Ber lg in die Suider stem, die
V.P .-brgaan in Kaapland, da t
daar_ nie a parthe id tussen di.blankes en nie-blankes In die
volks raad gehandhaaf word n i.-,
bet die afgelope week 'n verkla ri n&" va n d ie Speak~r, mnr.
T om Naude, uitgelok.
Die artikel wat onder die
opskrif ,Geen apartheid in
hoogste R aadsaal," verskyn het,
verklaar dat nie-blankes dleselfd e waskame rs as die blankes
gebruik
en
dat
naturelle
slgarette in die gange loop en
rook.
M nr. Naude het verduldelik
dat daar a ile voorsorgmaatre(lls
getref word om die rasse te
skei en dat die beleld In die
toekoms gehandhaaf sal word.
Amptenare wat met die toesig
belas is, h et ontken dat die
bewerings van die blad rekenlng
hou met die toedrag van sake.

die Transvaler wat met vet
L)'kbeaorrers, Grafateenmakers,
letters aangekondig het: ,H .N.P.
RVSRARE blone eeo mae.od tot
Bepatnllvenekeraan
weier
O.B.-kandldate'.
Ons
G
oatuurllke kteur herstel of geld
teru~:. vry van kleurstof.
Bevorder
n oem hierdie saak sodat u kan
harecroel, verwyder skUfers. 5/6 per
vasstel dat die O.B. se weerB loemfontein Pretorta
bottel. posvry. Kootaot met beatelllng.
gaw e korrek was.
Die O.B .
Behandel aile alektes. - Die Boerevroo,
1M
Takke
Poabua 75511, Joh.aonesbur~:,/lO,'Nr. ( 3 )
moet die waarhe!d p ra a t, want
hy besklk nie oor dagblaaie
MEUBELS
wat een dag hierdie onjuistheid
PLUIMVEE
MEUBELS. Beter meubell teen
en die volgende dag daardie
bllllker pryse.
BabawaeotJies, atootOle Beete Filma • PLUDIVEE,
karretJiee, drlewlele, llooleuma, tapyte,
onjuistheld kan verkondig, om
EIEB8 M &IMler PBODUK.TE . . .
ene., ook altyd In voorraad.
Geen
die Afrikanerdom te verwar nie.
&e •tau Ia:
Katsologus. Meld waarlo u belaogetel.

C. M. ELOFF EN KIE.
( Eclma.) BpiL

RADIO

MOBEMABK

LOUW EN LOUW, die Beroemde
Radlo·IDgeoleurs, Stasleweg, PAROW,
verkoop en herstel Radlo'a en Elektrleee
Toettelle. oereglatreerde Elektfllltelt•aaooemera. Fooo 9·8435.

(POIItu 1181)

.,Die O.B. hct in die bresse
getree vir John Vorster en
WAfENS EN AMMUNISIE Louis
Booth a. Hulle is Republivan .Ue eoorte

*

Telef- tl-1181

OEDROOGDE VJlUOTE . Barr7·
merk gedroogde vrugte po1geld betaald
In Unle, In G eo 10 pond-klealel. Appelr inge 3-Dtamant, 2/1; Perakee, 3·
Diamant, 2/1; Pere, II·Diamaot, 7/1;
Vye
4-DlamM>t, 2/3; Prulmedante,
GO/eo
1/8~ ·
Roayne.
8-Diamant.
10~d:: Troa·Roayne, 4-Dlamaot, 1/3:
Okkeroeute, 2/3; Amant!ell, 1/11; per
pond. Volledlge Pryllya verll.rycbaar
van Robertooo-IU.odelaverenlctog, Poa·
b UI 7, Roberteoo.
U/U/TK
OllSUIII.ERDE VJlUOTE. - Barrymerit ceeulk.erde vrugte, 8/8 per ees
1 pond-pakl<lee of 6/3 per G pond·
ll.tule, poageld betaald In Uole. Kon·
tant met bestelllog.
Ool 1tuur ook
geeulkerde en gedroogt!e vrugte teo
beboewe vllll kllente aan nleode ooraee..
Verdere beeonderbede verkrygbaar by
Die Robertaoo·U..odellvereolclng, Poe·
bua 7, Robertaon.
24/U/TK

TE KOOP

28/8/TK

RADIOTRONICS
(A. Perold en P . Brink)

Vir b er ate) en koop van
ELEKTRIESE APPARAAT
<Onderneem ook yakaab eratelwerk, ankerontwikkelin& en lA
van kabels in huiae en
fabr leke>
Hoofatraat
BELLVILLE
Foon 9'7-8lli.

POLIT I EKE
BERIGTE

PLA.t.S TE KOOP - %,000 MOROE:
Op grene van Uniondale eo Willowmore
pragUce water plaa• ultmuntend vir
borne, lusern, 1aatery, plactery; vir
vee beeate en perde teet; pleas Is
bepiant met omtrent 2.000 veraklllende
aoorte vrugtebome en dulseode kan nog
aaogeplant word. Volop water-vast•
lopen<le water, geeo beurte.
Groot
popullerboe eo groot doornvlel op

Weens 'n misverstand is verlede week in gebreke gebly
om te vermeld dat alle verantwoordellkheid vi r alle politieke berigte in die betr okke
uitgawe aanvaar i.s deur W.
R. Laubscher , Groote K erkpl~::a., le twee kante met proef en
gebou 703, K aapstad.
twee kante stock proef omhein.
1 groot woonhuls: 9 vertrekke.
1 croot woonhula: 6 vertrekke.
1 groot waenhuis geskik vir 4 karre.
VIr verdere besonderhede tree In
vtrblodlng met L. 8., PO!!kantoor D t
9/2/3
VlakW', Oor Wlllowmore.

TE VERKOOP
Varafon~tn - cM~trlk, Beanlort - Wt'il:
5,000 morge. Groot gerleflike wooo·
hU11. drle kampe, 2 weodamme, footeln,
wlndpomp. aterk. boorgat met enJin,
tuloe, ombeloing blokstelsel.
Wllger·
booch·rlvler loop oor plaas. 14 myl
van Merwevllle aan berge ae kant.
Veld goed. Doen aaosoek by: J obn D .
Crawford en Seon, Afslaera, Bus 25,
Beaufort-Wea.
9/2/1

SOUT
SOUT vir dadellke a!lewerlng In
coele ea.kke.
Brandwagte, om 'o
eerllke bestaan te maak vra ek u
vrtendellke oodersteuolog deur van my
Speslale A1 80/-;
10ut te bestel.
Soeeuwlt No. 1 70/·: Wit No. 2
601- per too vrygelaal.
Soutwerke
tevreclenheld
gewaarborg.
Adree:
Komd~t>. Mev. Martie V enUr , Poaeak
No. X4, Arbeldslooo, Bloemfon t;)~iTK

1

S'I'EE~NE.

-

,,Kleine
Wonder" vtr dle maalt van etaodaard
crootte eementeteoe van II dm. x & G/16
dm. x 3 elm. teen £30, of £20 eooder
roetetu!L
Luukle modelle teen £5
ekltra.
v.o.a. Bopefleldstule. BaD·
dellnavrae word verwelllom. Om be·
eonderbede eo Uluatrulee •ln'Jt &all:
1Ue1ne Woader 8 t- muJieM (8.A.)
.t.c•taJiappe, Poebua 18, Bopetllld,
JLP.
11/ 8/ T .JL

IN D IE BRESSE

N--..

Groot voorraad .22-Gewere
VIr dle bests eo duldellkete luld·
eprekerdieoste op enlge plek, uook vir
veraterkers. IU1dsprekers, mlkrofooe eo
Hanle de Vllllen,
parte - croot en klelnhandel - ekryf
aan: P . D. !!»U'TS R.-\0 10 (ER:NS.)
Pla&a-Toiletaalon,
755.
BP K •• Boofetraat 287, Paarl. FOOD
111/11/48 \ 'oerVeltkerwec l iSA
•
PAROW

TE KOOP

Geen Dee/name aan Verkiesing
Die Afrlkanerparty in die kiesafdeling Paarl b et besluit
om nie aan die provinsiale verkleslng deel te neem nie.
Hierdle besluit is op 31 Janua rle geneem tydens 'n A.P.vergadering waarvan mnr. Danle Basson, boofbestuurslid
van die Party, voorsitter was Mnr. Basson wat bierdie
mosie voorges tel bet, bet die hooding van die H.N.P. ten
opsigte van A.P.-kandidate wat ook lid is van die O.B.,
s terk afgekeur. Mnr. Herman le Roux bet sekondeer.
Nadat die A.P. se houding ten
opsigte van die provinsiaie ver·
kiesing bespreek is, het mnr.
Basson die volgende mosie voor·
gestel: ,Hierdie vergadering van
lede en bestuurslcde van die
A f r i k an e r p a r t y kiesafde·
ling Paarl spreek sy diepe
teleu rstelling uit oor die beleld
van diskr iminasie teen mede·
Afrikaners en bondgenote wat

A.V.B.O.B. H.N.P. WIL TOETS

l\IEDISYNE

- VISSE&-1\U:UBELS, Lansatraat 291,
K•pstad.
3/12/11

Paarl se A.P. steun
Havenga

Apartheid
In Volksraad

NUWE HOOF
VAN YSKOR
Die regering b et besluit om
dr. F . Meyer , tans werksbestuurder van Ysk or, aan te stel a s
voor sitter va n die Yskorraad in
die plek van wyle dr. B. J,
van der BIJI. Mnr. A. M. Jacobs
is aangestel a s nuwe hoof van
Eseom . Dr. van der B ijl b et
ulbel hler dle betrekkinp beklee,
maar dlt w ord voortaa n geskei.

D ie koste om 'n huis in die
Kaapse Sk ier eiland t e b ou h et
gedurende die afgelope t!en
jaar meer as verdubbel. D iegene wat in Johan nesbu rg w ll
bou, moet 153 persent meer be·
taal as in 1938. In die V rystaat Is die koste M pereent
meer as in 1938.

keine en goeie nasionaliste.
Hulle het op partypolitieke gebled die Ieiding van Mnr.
H avenga aanvaar, maar tenspyte
h iervan was bulle nie vir die
H.N.P . aanneembaar nle, en on 3
het by hulle gestaan soos ons
deur al die jare by elke Afri·
kaner probeer staan het. Ons
het ge-eis dat H .N.P.·kandidate
wat O.B.-steun verlang, moet
onderneem om bulle te be-ywcr
teen alle besluite wat diskrimina~ie teen die O.B. be-oog.
,Nagenoeg
veertig
H.N.P.
kandidate bet sulke onderne·
mings gegee, en in daardle kiesafdell ngs h et d ie O.B. vir hulle
gewerk en gestem.

NOGEENS
.,By die aanwysing van kandi·
date in kiesafdellngs wat In die
aanstaan de
P rovinsialeraadsver kiesings deur die Afrikanerpar ty beveg sou word, is weereens van H.N.P.-kant beswaar
gem aak teen kandidate wat ook
lcde van die O.B. is, naamlik
teen Mnre Max Smuts (Paarl),
Francis Robertson (Mosselbaai>
en Michie! Eloff (Ventersdorp).
.,Daar bestaan nie so 'n ding
soos 'n O.B.-kandidaat nie. Die
O.B. stel nie kandidate nie.
O.B.-led e wat aangesluit bet by
d ie Afrlkanerparty staan onder
Ieidi ng, en onder die disslpline
van die Afrikanerparty.
, Die Ossew abrandwag tree
weer In die bresse vir drie
kamer a.de wa t Republlk eine en
goeie naslona liste Is, en bulle
op party-politlek e &'ebied a a n die
Ieiding va n mnr. H a venga onderwerp b et.

(Vcrvolg van
bl. 1, kol 5.>

bandelings oor Provinsiale setels
teneinde 'n verklesingsooreenkoms met die Afrikanerparty
onmoontlik te maak;
e Dat die H.N.P. wei bewus
was van die felt dat dit vir
Mnr. Havenga onmoontlik is om
te diskrimineer tussen O.B.- en
nie-O.B.-lede van sy Party wat
almal die beginsels van die
Afrikanerparty onderskryf, hulle
almal aan sy Ieiding onderwerp,
GELYKWAARDIGE
P LIGTE
en derhalwe ook GELYKWAARDIGE regte het;
e Dat dte H.N.P. so optree
eenvoudig om by hierdie veilige
geleenth~id, waar 'n nedcrlaag
nle die regering kan omverwerp
nie, vas te stel of hulle sterk
genoeg is om sonder die hulp
van die Afrikanerparty die land
te regeer. Dit is tewens alombekend dat talle H.N.P.-ondersteuners en ook organiseerders
openllk ges~ het dat die algemene verkiesing sonder die hulp
van die O.B. en A.P. gewen kon
gewees het;
e Dat indien O.B.-lede vir
H.N.P.-kandidate
stem,
die
H.N.P. tereg sal oordeel dat
hulle sterk genoeg is om op eie
bene te staan;
e Dat hulle daarna samewerking oorboord sal gooi, en
die politleke lewe van die
Nasionale Afrikanerdom
sal
onderwerp aan die diktatuur van
Keeromstraat;

deur die leiers van die H .N.P.
gevolg is toe hulle geweier het
om Afrikanerparty-kandidate te
ondersteun wat ook lede van
die O.B. is.
,,Die vergad ering b et met
waarderin&" k ennis geneem van
die optrede van sy Ieier , mnr .
N. C. Havenga., wat onder die
omstandigh ede liewer die A.P.
aan die verkiesing onttrek b .-t
as om sy genom ineerde kundidate in die steek te laat.
,.D erha lwe betuig d ie v ergadering volle vertrou e in m in.
Havenga en die beleid wat by
aan gekondjg b et en beslult d ie
,·ergadering om op geen wy11e
h oegenaamd deel te neem aan
d ie komende provinsiale verkiesingstryd in die Paarl nie."

WAARDERING
Ds. J. A. Pienaar van Ceres,
voorsitter van die A.P. in \VesKaapland, het verslag aan die
vergadering gedoen oor die
A.P.-kongres asook van die
hoofbestuursvergadering wat op
11 Desember 1948 in Johannesburg gehou , is. Hy het A.P.·
lede aangcmaan om te staan
by hul Ieier en die beleid wat
hy neergel6 het.
1\lnr. Andre du Toit b et die
waardering van die Paarlse
Afrikanerparty teenoor mnr.
l lax Smuts, wat g.-nomineerde
kandidaat \'an die Party was,
uitgespreek. Hy bet ook sy
dank u it gespr .-ek vir die bereidwilligh eid va n mnr . Smuts om
die vaandel van d ie nasionale
Afriknnerdom te dra. H oewel
die H .N.P.-Ieiding onwillig was
om hom te ondersteun, bet die
vergaderi ng opnuut sy vertroue
in m nr. Smuts betuig.
In sy bedankingswoord bet
m nr. Smut!! ' n ber oep gedoen
op di.- aanwesiges om bydraes
te gNI om die Part y se fondse
te sterk soclat daar georganiset'r kan word.
·
Na afloop van die vergadering
bet lede en goedgesindes byna
£100 vir hierdie doel gestort.

EERBAARHEID

.UIERIKA EN B RITTAN.JE
Da t wanneer helfte van d ie bet Rusland opnuut daarvan beparlementere verteen woordiger s
va n die H .N.P. sonder m ..er hul skuldig dat by R ussiese vroue
&"egewe woord teenoor ' n or gun i- verbied om die land te verlaat
sasie
van
m ede-Afrik a ners om na hul mans in die bultebreek, dit een va n die twec land te gaan. D ie Britse afged in&"e bete k en :
vaardlgde by die V.V.O. het die
Hulle is bevre.-!1 vir dil"
meegedeel
dat
gevolge indjen bulle hul woor d vergadering
Attlee,
Bevin
en
Montgomery
gestand d oen wat beteken
dat bulle onder 'n pa rty- aldrie tevergeefs poglngs by die
diktatuur staan, OF die waar - Kremlin aangewend het om toede van iie gegewe woord b et
stemming te kry dat die Rus·
geen betek eni!l meer in ons
openba r e lewe, n ie, en d ie siese vroue na hul Britse mans
eerbaarheid en fatsOf'nlikh eid k an gaan. Amerika b et ver w at a ltyd met die nasion a- klaar dat 350 Russiese v r ouen1
llsm e van ons Volk gepaa rd en 65 mans verbied is om Rusgegaan het , word deur die land te verlaat. Da!r ls ook
m odder gcsleep. As ons dan
nie aan ons ele volks&"enote 826 m ense wat aanspraak maak
getrou k a n wees n le, hoe durf op Amerlkaanse bur gerskap,
ons verwa g da t a nder sal IUln- m aar wat verbied Is om ult RusGEVOLGTREKKINGS
neem d at ons tee noor bulle land te gaan.
getrou !!RI Wet>!!."
R usland se antwoord op die
,As gevolg van die volgehoue
<Berig deur B. Grobler, De beskuldiging was dat die vroue
vyandskap van H .N.P .-kant teen Villiersstraat 15, Johannesburg). maar moet skel.
die O.B. tenspyte van die klaarblykllke noodsaaklikheid dat
on s die grootste mate van eensgeADVERTEERDERS IN , DIE O.B." IS MENSE
slnd held moet berelk, k an ons
n le anders as tot die gevolgWAT ONS ONDERSTEUN. DINK ONS OOK
trekk lngs k om :
e Dat d ie k wessie van O.B.DAARAAN OM BULLE TE ONDERSTEUN?
lldmaatska p doelbewus d eur d ie
H .N .P . bygesleep is by die onder-

e
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Tonteldoos

Gaan Monument lnwy
Boerejeug offisiere van die Skiereiland h et onlangs 'n baie geslaagde
vergadering in die 0.8.-Vriendskapsentrum gehou. Komdte. A. Cloete het
opgetree as Voorsitster. Ons het die voorreg gehad om Hoofkomdt. Ben
Pienaar ook daar te he en sy waardevolle raad was tot veel hulp.
Aan die einde van die jaar word die Voortrekkermonument by
Pretoria ingewy en die Boerejeug is van plan om daar te gaan laertrek.
Met die oog hierop is die vergadering dan ook hele waar voorhereidings
vir die einde van die jaar bespreek kon word.

FUNKSIES..
Daar is ook besluit om dadelik te begin met die reel van
funksies.
Ons werk hierdie
jaar nie vir 8 Augustus-fonds
nie maar vir 16 Desemberfonds. Alle gelde wat ingesamel word gaan om die reiskoste
en ander onkoste van laergangers te help deli:. Die veldkornette het besluit om mekaar
onderling te steun en 'n komitee
is benoem wat oor die datums
van funksies
moet besluit.
Komdt. Pienaar het gese dat dit
wenslik is dat alma! teen daardie tyd hul uniforms sal he. Dit
sal swak wces as ons daar kom
en 'n klomp kinders kry in bont
klere. Die seuns wat nog nie
hulle uniforms het nie kan gerus aan Boerejeug hoofkwarticr
skryf.

'N FOUT

Onthou

BRIEWE-KOLOM
Beste Maats,
slaan, gemartel en gedood. AnHoe lyk dit of die vakansie der is Of doodgeskiet Of in Beljulie so 'n bietjie lui gemaak giese konsentrasie-kampe opgehet? Werklik, net een flukse sluit. 'n Groot gedeelte is nou
dogter het van haar laat hoor. aan bulle eie Jot oorgelaat
en
Bale dankie Susanna, ons hoop die publiek vermy hul.
die ander volg jou voorMeld,
sodat ons sommer volgend~ keer 1
DIETSE IDEAAL
lekker kan gesels. SUSANNA
OELOFSE, JUDITHSTRAAT 1,
Tans is daar 'n ander jeugKORSTEN,
PORT ELIZA- beweging (waaraan my vriend
BETH, is 13 jaar oud en 'n ook behoort) ,Je Maintiendrai",
Asst.-Veldkornette. Sal maats wat hom beywer vir hul selfaan haar skryf?
behoud, die Nederlandse taal en
kultuur, ,en in geest heel dicht
UIT NEDERLAND
bij Zuid-Afrika staat". (sy eie
woorde). In Brussel (gelee in
' n Jeugveldkornet skryf:- Ge- die Ned.erlandsprekende dee!
agte Redaksie, Ek het so 'n in- van Belgie) word daar gereeld
teressante brief van my Neder- Suid-Afrikaanse sangaande gelandse korrespondcnt (ek het hou en die Nederlandse jeug is
hom deur middel van ,Die O.B." bale entoesiasties daaromtrent.
bekom) ontvang dat ek dit op
Dit sou miskien met die toeprys sal stel as u dit kan publi- stemming van die Boerejeugseer sodat ons Boerejeug kan leiding goed wees as daar 'n
sien wat daar met die Jcug van nouer verband kan bestaan tusNederland gebeur het tydens sen ons bewegings. Ons moet
die oorlog.
'n egte broedersband smee en
Hy skryf as volg: Ek was ook werk vir ons Dietse ideaal.
lid van 'n jeugbeweging, die ·werk vir ons ideaal buite en
Dietse Blauwvoetvendels. Hier- bo die party-politick. So word
die jeugbeweging het openlik ons groot.
gewerk onder die Duitse besetMaats, dit is darem lekker om
ting maar is na die sogenaam- te weet dat in 'n ander land
Engelse bevryding ontbind deur daar ook mense is wat soos jy
die huidigc Belgiese regering. voel, nie waar nie?
AI die Jedc van die beweging is
Boerejeug-groete.
gearresteer, die mceste is geRedaksie.

Wenke

dien blare wei ontstaan, plak
dadelik 'n stukkie hegpleister
daarop.
(7) Dit is nie nodig om potte
en panne saam te neem nie. 'n
Paar groot konfytblikke is
ideaal in die pick van 'n pot.
Oor die ko11 kan uself besluit.

(9) Onthou, ons gaan op 'n
staptoer. Moenie gebruik maak
van die gasvryheid van motorisTweede pryse vir komberse
(3) Stap ongeveer 15 my! per te nie.
opvou: Maria Groenewald <Cale- dag want dit is tog nie ons doe!
don), Fanie Hugo (Tiervle-D.
om ons dood te loop nie.
(3) Pryse vir die netjieste
tent:
DOGTERS: Maria Groenewald (Caledon)
Lulu Groenewald (Caledon), Helene Tredoux
(Tiervlei), Susan Smit (Malmesbury).
SEUNS:
Kobus
Hanekom
<Paar!), Hennie de Wet <Rawsonville), Frans Joubert <Paar!),
Dennis du Toit <Worcester),
Fanie Hugo (Tiervlei), Albertus
Nel (Tiervlci).

(4) Dit is wenslik dat elkeen
vooraf weet wat sy pligte gaan
wees.

H/Komdt. Ben Pienaar wil
offisiere van Gebied A daaraan
herhinner dat aile verslae, uitstaande 8 Augustus inbetalings
en ledegelde vir die jaar nie
later as 21 Februarie by die
Hoofkwartier moet wees nie. 'n
Omsendbrief met besonderhede
vir die jaar se program kan
binnekort verwag word. Intus-

lnspeksie

Hou so af-en-toe inspeksie
wanneer u 'n tuisbyeenkoms het.
Dit werk ordeliltheid en dissipline in die hand en dit moedig
ons lede aan om presies en
netjies op hulle klere te wees.
(6) Die voete is die belangDit sal ook verhoed dat daar
rikste. Smeer bulle reeds 14 dae
voor die tyd elke aand met op elke laertrekking kosbare
brand-spiritus in. Dit help om tyd afgestaan moet word om te
Ons vra nogmaals om ver- die vel hard te maak sodat verduidelik wat verwag word
skoning.
blare nie gevorm word nie. In- : wanneer insvekE~ie sehpu word.
Sorg dat die bagasie van
elke lid nie meer as 40 pond
weeg nie. Tente is nie nodig
nie, aangesien ons tog nie in die
reen-seisoen gaan stap nie.
(5)

vattend en genoegsaam, onderworpe aan die erkenning van
die Goddelike beskikklng.
, Die idee van 'n volksbeweging vir die Afrikaner inheems,
dlt wortel in sy geskiedenis.
Hy is al jare lank besig om
daar.die idee organisatorles te
bellggaam, buite die partypolitiek om.
Op kulturele gebied verteenwoordig die F.A.K.
'n 'v as b e r ad e doelbewuste
strewe wat die stilswygende
steun van die volk geniet,
periodiek by wyse van 'n
kongres getocts. Op ekonomiese
gebied tree die Reddingsdaadbond min of meer op dieselfde
manier op, alhoewel dit 'n landswye organisasie met 'n groot
Jedetal is.
Die Jede speel egter
geen besondere aktiewe rol nie.
Die F.A.K. neem sy taak bale
breed op. Van hom het o.a.
'n aksie vir C. N. 0. uitgcgaan,
asook 'n kongres oor rasseverhoudings. Hy bet die inisiatief
geneem by die stigting van
verskeie ,Institute'.
,.Op die manier is en word
kostellke werk verrig. Maar 'n
uit-ers essensiele element ontbreek, nl. die staatkundige. Daar
is geen aksie van volksbelang
wat nie sy volkspolitieke sy bet
nie. Dit bet met name die
Uitvoerende raad van die Rdb.
bale spoedig ingesien lln gevolglik aan 'n .deskundige komitee
opgedra om ' n ekonomiese beleid vir die Afrikanervolk uit
te werk.~ Hierdie taak is deur
die komitee skitterend verrig
••• maar deur die partypolitieke
Ieiding geveto - dis bulle terreln.
Vergelyk hiermee die
H.N.P.-verbod aan die O.B. om
'n staatsbeleid te verkondig.
Die hele saak kom bierop neer
dat die Afrikaanse volk op varskillende terrein begin het om
sy kragte in te span ten einde
ons menigvuldige volksprobleme
te bestudeer, maar dat hy op
sy vingers getik word sodra
hierdie studie uitloop op die
formulering van die toekomsbeleid, en dit wei deur 'n partypolitieke lelerkorps wat spreekwoordelilc nie altyd oor die bekwaamste en mees versiende
personeel beskik nie.

Geskenk

Die
Boerejeug,
KaapstadSentraal het onlangs 'n groot
geskenk van mnr. W. de Beer
van Kaapstad, ontvang. Dit is
'n byna nuwe afrolmasjien.
Daarby het bulle ook 'n hele
voorraad drukkers-ink en waspapier van mnr. de Beer ontvang. HuJle spreek graag hulle
waardering teenoor mnr. de
Beer uit.
(Vervolg van
bZ. 3, kol. 4>

hulJe slegs 'n sekere klas persone trek. Dit het as gevolg
dat sekere persone oorm'a tig
ingespan word, terwyl die volksmassa by geen enkele volkswerksaamheid betrek word nie,
behalwe die periodieke stemveebedrywigheid.
As die partypolitick maar wil verdwyn, of
ten minste aan die O.B. die
taak en voorreg wll gun om
hierdie volksgenote en werksaamhede te koordineer en te
.dissiplineer in 'n omvattende
volksorganisasie wat oral as
spoorslag kan dien tot 'n intelli-1
gente belangsteUing in, en 'n
studie van volks- en landsprobleme en tot die formulering
van 'n gesonde beleid, sal uitvoering gegee kan word aan die
eenheidsgedagte van die Eeufeesjaar toe daar nog geen
sprake was van totalit.arisme,
van
dikt.atorskap
of
van
nasionaal-sosialisme nie.
Dit is die ,opvoeding van
volwassenes' wat ons nodig
het, aangevul deur 'n gesonde
J eugbeweging soos die O.B.
probeer verwesenlik. AIJe eer
aan die F.A.K. en die Rdb. al is hulle vlerke geknip, tog
het hulle al 'n Jansen, 'n
Donges
'n
Stals
en 'n
Diedericks aan die politicke
front gelewer - mense met
'n breer opleiding, uitkyk en
ervaring as die bloot partypolitieke en dus manne van
wie ons rede het om vcel te
verwag''.
CALVINISME

Ten slotte skryf prof. Van
Rooy: ,Vir die Calvinis was
daardie organisasies nog nooit
noot geslote terrein nie. Hy
kon daar volgens sy beginsels
optree en van sy hulp en raad
is nog steeds gretig gebruik gemaak. So ook in die O.B. en
sy Jeugbeweging. Dit ontbreek
die Suid-Afrikaanse Calvinis
waarlik nie aan geleentheid om
sy standpunt te stel nie, dit
ontbreek hom ook nie aan 'n
simpatieke gehoor of medewerkers nie. Ons volk is Goddank
nog Calvinisties alhoewel by hom
nie altyd konsekwent daarvan
rekenskap gee nie. Te meer is
dit ons plig om van aangebode
gclcenthede die volste gebruik
te maak en ons as oortuigde
ELKE 5 JAAR
Calviniste nie daaraan te ont,Ons seksionele volksorganisa- trek nie. Dit sou 'n doperse
sies het die verdere r.adeel dat dwaling wees".

•

•
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'CALVINISME IN .O.B.

PARTYEVETO

Ons Reel 'n Staptoer

Dit spyt die Redaksie dat
daar in ons vorige uitgawe 'n
fout ingeiSluip bet. Die prys(1) Kies 'n geskikte tyd van
wenners op die Franschhoekdie jaar. Nie die warmste en
laertrekking was as volg:ook nie natste nie.
(1) Seun en dogter wat die
(2) Verkry 'n kaart van die
beste vordering gemaak het op
dee!
wat u wil besoek en waardie lacr: Jan du Toit, (MRB)
(Kaapstad), Lorraine Wolfaardt op die pad waarlangs u wil
stap aangedui word. Bereken
(Kaapstad).
die afstand. 'n Mens stap on(2) Eerste pryse vir komberse geveer 3 tot 4 my! per uur, dus
opvou: Karlen Belstedt <Paarl), kan u dit so bewerk dat u by
water is wanneer u ,afsaal".
Gideon Tredoux (Tiervlei).

sen moet offisiere funksies reel
en 'n ernstige poging aanwt:md
om die ,16 Desember-fonds"
Onder die voor sitterskap ''an sterk te maak. Laat ons somVeldkt. Jannie du Toit is daar mer nou begin.
onlangs 'n dienslaer in die
Skier-e iland gestig. Die groep
staan streng onder Boerejeugdissipline en dit is dan ook een
van die voorwaardes as jy wil
Boerejeug-lede wat op die
aansluit. Die Jedetal tel glo iets Franscbhoek-laertrek was sou
oor die sewentig.
seker al gewonder het wat van
Die Dienslaer het so pas 'n die laaste ,Tonteldoos" blaadjie
antwoord van die Stadsraad ge~ geword het. AI wat gebeur het
kry waarop hul aanbod om met is dat nadat alles klaar getik
die bcstryding van bosbrandc te en geteken was, het klein Rian
help, verwelkom word.
Visser met die ,dr\.tkpers" op
Een van die interessantste loop gesit. Intussen het Kaappligte van die groep is seker stadsentraal 'n nuwe afrolm et die aanwys van sitplekke masjien bekom en daar word
voor die groot stoeigevegte in weer ywerig aan ,Tonteldoos"
die Stadsaal. 'n Lid bet die gewerk. Ons hoop om aan elke
voorreg om minstens eenkeer 'n laerganger 'n kopie te pos. Inmaand te gaan kyk hoe Manie dien daar ander Boerejeuglede
Maritz of Willie Liebenberg of selfs ouers en vriende is wat
hul teenstanders k:trnulfel. Ja graag een sou wou he kan u
nee, dis detinltief werd om by maar net u adres aan ons
hierdie vertakking van die stuur.
Boerejeug aan te sluit !

Dienslaer

•
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Daar is besluit om soveel
naweek-laers as "moontlik te
reel waar sekere laer seremonies beoefen kan word. Ons sal
selfs Saterdagmiddae en vakansiedae na 'n geskikte terrein
gaan waar ons dinge van belang
kan behandel. Komdt. Pienaar
het voorgestel dat ons een naweek lets neem soos bv. vlagparade, en dit goed oefen. Volgende keer miskien weer wagte
wisseling. Op die manier sal
ons kans kry om almal deeglik
afgerig te word. 'n Komitee is
gekies wat die program vir die
jaar moet reel. Hulle moet besluit wanneer die laertrekkings
gehou sal word en wat daar
gedoen gaan word.

BLADSY SEWE
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BLADSY AGT

ONTHULLER VAN ROO I BEDROG IN HOF
•

Victor Kravchenko, die
voormalige Russiese diplomaat in Kanada wat onlangs die mees onthullendste boek oor Rusland, ,,I
Have Chosen Freedom",
die Zig laat sien het, is
tans betrokke in 'n hofgeding met 'n Franse kommunistiese
koerant
na
aanleiding van beweerde
Kravchenko se
laster.
boek, waarvan uittrcksels
verlede jaar in Die O.B.
verskyn het, het 'n sensasie veroorsaak omdat hy
wat voorheen 'n vertroueling van die Kremlin was,
die bedrog van die Kommunisme op meesterlike

wyse aan die kaak gestel
het. Hoe lank hy nog die
sluipmoordenaars van Stalin sal ontduik, is nie 'n
uitgemaakte saak nie.
Drie-en-twintig
Russo
wat van agter die ystergordyn ontsnap het en
tans as getuies gedagvaar
is, het geen woorde om hul
verbasing en bewondering
uit te spreek vir die 11Wondere van Parys" en die ge?'iewe wat hulle in die
hotel vir verplaasde persone geniet nie. In Rusland het hulle nog nooit
so icts gesien nie.
'n
Korrespondent
ve1·klaa1·
dat hulle na die warm wa-

t er krane staan en kyk
soos kinders na 'n kersboom.
Onder die 23 getuies is
vyf v1·oue, 'n voormalige
generaal, 'n gewese militere
kommandeur
va1~
Leningrad en 'n. Universiteitsprofessor. Htdle hoop
dat die saak baie lank sal
rlt~ur sodat httlle nie gou
hoef terug te gaan na die
1'amp vir verplaasde persone nie.
Ons toto toon Kravchenko (link., m et hand
in die lug) teruml hy g etuiettiJ atle.
Die ander
persone is amptenare van
die hof.

(vervolg, van vorige kolom)
nege A.P.-kandidate wat deur
die H .N.P. ingebelp is nie'! En
b et mnr. Havenga nie persoonlik bierdie sogenaamde ,ereskuld" dubbeld en dwars betaal toe by in antwoord op
angstige
noodoprof'pe
van
kiesafdeling t()t kiesafdeling
gery bet om sinkende H.N.P.kandidate te red n ie'! En
durf die H.N.P. nog van ,ereSl(uld" praat na die bebandeling wat die A.P. in die Vrystaat van bulle gckry bet?
Bowendien betaam dit H.N.P.rubriekskrywers om die eer van
die A.P. in mnr. Havenga se
bande te laat.
,,N ASIE VER.!UOOR"
Wanneer ,Dawie" by sy gemeenste stukkie kritiek kom
skuil hy agter 'n digter om dit
vir hom uit te spreek. Hy voorspel kamtie d~t 'n paar reels uit
'n gedig van I. D. du Plessis
dikwels in hierdie verkiesing gehoor gaan word. Die reels lui:
,Maar die man wat sy declname weier
,.Is die man wat sy nasie
vermoor."
lndien ,Dawie" reg voorspel
beteken dit dat H.N.P.-propagandiste te dikwels in bierdie
verkiesing gaan rondvertel dat
mnr. N. C. Havenga wat die
A.P. se ,deelname weier ann
die verkiesing, die man is ,wat
sy n asie vermoor.''
,Dawie" se stuk is 'n uitstekende voorbeeld van propaganda sonder die eienskappe van ware voorligting. Bierdie soort skrywer y wek bittere gevoelens op wat beslis
nie bevorderlik is vir Afrikanersamewerking nie.
(Verantwoordelikheld vir aile poli·
tieke bcrlgte en kommentaar In hlerdle
ultgawe word, tensy anders vermeld,
aoanvaar deur W. R. Laubscher. Groote
Kerkgebou 703, Kaapstad.)

APARTHEID
OF AFSONDERING
Dit bet gebruik geword in die
Suid-Afrikaanse party politick
dat partye bul beleid ten aansien van spesifieke sake met behulp van 'n slagwoord aan die
kiesers verkondig. Die mate
waarin die enkele slagwoord by
die kiesers inslaan bepaal dikwels die omvang van die steun
wat die hele betrokke beleid van
die kiesers ontvang.
Tydens en na die algemene
verkiesing het die Verenigde
Party verlangende oe gerig na
die
Herenigde
Party
se
,.apartheid"-woord; en daar bet
groot begeerlikheid in hul hart
ontstaan na 'n soortgelyke effektiewe woord. Eindelik is die
woord ,.afsondering" voortgebring. En voorvelede week bet
sowel die Eerste Minister as die
Opposisieleier die woord in die
parlement gebruik.
Op 'n vraag van mnr. J. J.
Serfontein om iets mee te dee!
oor sy begrip ,.afsondering" bet
veldm. Smuts geantwoord:
,Afsonderi'ng is 'n beter woord
as apartheid. Ek word beskuldig as die vader van d ie term
apartheid. Ek is nie. Daar is
nie so 'n woord nie. Dit is nie
Hollands nie en dit is nie Afrikaans nie. Afsondering is die
regte woord. Of jy dit noem
afsondering of apartheid :..... dit
is n et 'n kwessie van bewoording."
Hierop bet dr. Malan tussengewerp: ,Afhok sal nog 'n
beter woord wees."
Die O.B. verneem dat die
vriendskaplike skermutselinkie
oor die beste slagwoord sommige agbare lede heerlik laat
lag het.

LAFHARTIGE AANVAL RADIO-- 'N BOER
OP MNR. HAVENGA
SE VRIEND!

,Man Wat Sy Nasie· Vermoor"

Die A.frikanerparty se uniale omsendbrief aan alle takke, waarin die
amptelike houding 'van die Party in die komende provinsiale verkiesing
uiteengesit word, h et verlede Saterdag skerp kritiek in Die Burger, hoof·
orgaan van die H .N.P., uitgelok van die redaksionele rubriekskrywer
,Dawie".
In die omsendbrief word besluite wat die A.P.-kongres
verlede ja.a.r op 1 en 2 Desember op Brakpan geneem bet,
die besluit meegedeel wat min. N. C. Havenga en sy Hoofbestuur op 'n spesiale vergadering op 11 Desember 1948
in Johannesburg geneem bet, nl. dat die A.P. hom onttrek
van enige deelname hoegenaamd in die aanstaande Provinsiale Verkiesings. Hierdie omsendbrief word uitgestunr ~n
opdrag van die Uniale Dagbestuur van die A.P. Trouens
die Uniale Voorsitter, mnr. Harm Oost, L.V., bet self die
stuk aan die pers vir publikasie oorhandig.
BRON VERSWYG
Instede van die ware bron van
die omscndbrief te vermeld vertel ,Dawie" aan sy lesers dat dit
mnr. J. H. Richter, die hoofsekretaris van die A.P., se omsendbrief is. En om die ' indruk
te onderstreep dat die omsendbrief mnr. Richter se eic stuk is
en dat die beleid daarin aangegee mnr. Richter se eie mening
is, se .,Dawie": ,In die betrokke omsendbricf skryf mnr.
Richter dat die Afrikanerparty
geen deelname hoegenaamd aan
die provinsialc verkiesings sal
neem nie."
Die rede waarom die omsendbrief verkeerdelik aan mnr.
Richter se adres ge!.moop word,
kan maklik geraai word uit
,Dawie" se gretigheid om aan
sy Iesers te vertel dat mnr.
Richter hoofwaggeneraal van
die O.B. Is en dat hy onlangs
<leur dr. J. F. J. van Rensburg
in sy amp h eraangestel is. Die
is onvennydelik dat
111 uspisie
,Da\\ie" die indruk by sy lesers
wU verwek dat dr. Van Rensburg eintlik ag.ter die omsendbrief sit !

LAFHARTIG
Watter indruk ,Dawie" ookal
wil opwek is van minder belang.
Dit is egter onmoontlik om te
glo dat .,Dawie" nie wect dat
die beleid in die omsendbrief,
neergele is deur mnr. Havenga
en sy Hoofbestuur op 11 Desember 1948 in Johannesburg
nie. En wanneer ,Dawie" bierdie beleid kritiseer is sy kritiek
doelbewus teen mnr. Havenga
gerig. Hoewel by die Party se
amptenaar slaan, moet mnr.
Havenga eintlik die houe voel.
Derhalwe is ,Dawie'' se kritiek
nie aUecn 'n aan\'al nie, maar
boonop 'n lafhartige aanval op
mnr. Havenga.
UITLOKKING
,Dawie" verklaar voorts dat
sommige nasionaliste verbaas
sal wees dat verduidelikings van
die A.P.-belcid ,nie skerpe nasionale reaksie uitlok nie. Dit
is nogal Afrikaner-manier om
somaar te se - en hardop te
t

,.DIE O.B." word gedruk deur Pro

Ecclesfa·Drukkery Beperk. Stellenb.,.ch. vir die elenaars en ultgewer~:
VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote
Kerkgebou
703,
Posbus
1411,
Kerkpleln, Kaapstad.

se - as jy van 'n man verskil,
en voor jy weet, is daar 'n hele
twis aan die gang." As nasionaliste uit hierdie woorde van
,,Dawie" aflei dat bulle nou nitgenooi word om ,hardop te se"
wat bulle geleer is om van mnr.
Havenga te dink, ten eimle
,voor jy weet 'n bele twis aan
die gang te sit", kan nlemand
hul blameer nie. Want as bierdie woorde nie uitlokking t~t
twis is nie, is dit baie na familia
daaraan!
,ERE-SKULD"
Vervolgens bet ,Dawie" dit
oor die A.P. se ,.ere-skuld". En
by se voorts dat ,vera! nasionaliste in kiesafdelings wat 'n lid
van die A.P. na die volksraad
gestuur het, kan praat van 'n
,ere-skuld' wat by die provinsiale verkiesings betaal moet
word." Is dit nou die H.N.P. se
propaganda
waarmee
hulle
A.P.-volksraadslede wil omrokkel om eie neergelegde beleid
van hul party te verontagsaam
en hul Ieier in te steek te laat?
Hullc moet die A.P. se ,.ereskuld" betaal! Boonop veronderstel dit, eerstcns, dat die H.N.P.
die setels aan die A.P. ,.present
gegee het," en twedens dat mnr.
Havenga nie erkentelik genoeg
is daarvoor nie. Dis 'n kostelike stukkie vermetelheid.
KANDIDATE GERED
H
et die Afrikanerparty dan
nie tydens die Algemene Verkiesing sewentig H.N.P.-kand'dat
h 1
· t
t
1
e
e P ms em eenoor
(vervolg bo-aan kolom 4)
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