HERVORMING IS DRINGEND
NO DIG SE ADJUNK· K.G.
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Prys 3d.

,Ons sien daagliks meer
hoe onprakties dit is om groot
vraagstukke binne die· partystelsel op te los. Daar gaan
amper nie 'n dag meer om
nie of jy lees in jou koerant
van nog 'n vraagstuk wat
buite die partypolitiek opgeJos gaan word. Dit is 'n
No. 14 aanduiding van die noodsaak-

Iikheid dat propaganda gemaak moet word vir 'n hervorming van die huidige parlementere stelsel wat gesamentlike optrede onmoontlik
maak. Dit is wat die Ossewabrandwag wil doen," bet
die Adjunk-K.G., gent. J. A.
Smith; Saterdagaand op Wellington gese toe hy saam met

die K.G. 'n groot geboor Wegespreek het.
Genl. Smith het daarop gewys
hoe binne die buidige stelsel die
verskillende groepe elk met sy
eie pers sit en propaganda maak
vir sy eie standpunt, en dat aile
moontlikbeid vir samewerking
uitgesluit is. Reeds sedert 1910
word daar gestrewe na groter
eenheid, toe groepe soos Het
Volk, die Afrikanerbond en
Oranje Unie saamgesmelt het.
Later het die Ossewabrandwag
gekom met sy doe! om beter
verhoudings in ons volk en 'n
hervorming van staatsbestuur
teweeg te bring. Uit verskillende verenigings is· uiteindelik 'n
komitee saamgestel om in die
rigting te werk.
Na agtien
maande se arbeid bet bierdie
gesamentlike komitee met 'n
konsep-grondwet gekom wat
deur almal aanvaar is - ook
die Ieier van die H.N.P. wat dit
later in sy pers laat publiseer
bet. Hulle het ook plegtig besluit dat elke organisasie hom
moet toespits op die propagering van daardie beginsels - die
beginsels wat die O.B. vandag
nog bandhaaf.

,,EK SAL MY SELFRESPEK VERLOOR
AS EK VIR H.N.P. STEM''
K.G.
behoud van hul eie identiteit
besluit het om 'n gesamentlike
front op te rig teen die destydse
regering. Toe bet ons vir die
eGrste keer sedert die broederstryd begin is, gevoel dat daar
nou 'n pad is wat uit die woestyn lei. Omdat O.B.-Iede ook
welkom is binne die A.P., het
bulle daar 'n tuiste gevind sodat
bulle ook op parlementere
LIGS'I:RAAL
gebiede bul plig kan doen en
In April 1947 bet daar 'n lig- solloende saamwerk met die
straal deurgebreek toe mnr. H.N.P.
Die Ossewabrandwag
Havenga en dr. Malan elk met
(vervolg op bladsy 8)

,Die doel van die H.N .P. met die Provinsiale verkiesing is om te
kyk of hulle aileen kan regeer. As hulle dan aileen wil regeer, dan sal
die Ossewabrandwag nie in hul pad staan nie. Dit is ons houding. Na
wat daar die afgelope tyd gebeur het, is dit vir die O.B. onmoontlik om
met behoud van enige selfrespek vir hulle te stem," het die Kommandantgeneraal, dr. Hans van Renshurg, Saterdagaand in die stadsaal op
Wellington verklaar. Tussen 700 en 800 mense het die stadsaal volgepak.
As non-parlementere ol'ganisasie Is die Ossewabrandwag
bereid om sy plig op parlementere gebied te doen deur middel
van die bestaande politieke
partye, het die K.G. gese. Maar
as gevolg van kongresbeslulte
kan die O.B. dit pie deur middel
van die H.N.P. doen nie.
Die Afrikanerparty was egter
vriendelik genoeg om sy deure
oop te gooi, daar hulle nie vra
of jy 'n O.B. is nie, maar of jy
hul
konstitusie
onderskryf.
Daarom bet die O.B.-lede tot 'n
groot mate met dankbaarbeid
ingestroom in die party wat
deur mnr. Havenga gelei word.
Dit was gevolglik vir spr. 'n
skok toe hy besef dat O.B.-lede
nou selfs binne die geledere van
' n bevriende party deur die
H.N.P.-leiding vervolg word as
gevolg van 'n vete wat buite die
geledere van die A.P. ontstaan
het.
'n Baie swaar verantwoorde-

likheid rus op Jeiers as hulle 'n
broederstryd binne die geledere
van die volk veroorsaak. In die
lig biervan wil spr. sekere sake
uit die verlede opdiep.
Spr. wil herinner aan die
stryd wat daar in Augustus
1941 ontbrand bet. Daar is die
bitterste dinge van en teen die
O.B. gese. Daardie stryd bet fel
voortgewoed en is versterk met
Van der Walt-verklarings en
toesprake wat mense uitgelewer
bet. Het die O.B. bicrop ook
bitter gebandel of liewer probeer versoen? bet dr. Van Rensburg gevra.

(vervolg op bladsy 8)

I

SAGTE ANTWOORD

,.Die eerste toets wat daar aan
hom gestel is bet gekom met
die algemene verkiesing van
1943. Vroeg in daardie jaar, in
Januarie, is dnar amptelik en
skriftelik namens die Grootraa(l
'n uitnodiging aan dr. !Ualan,
mnr. Havenga en mnr. Pirow
;;-:;;:::;:=:::i:;::::;:~%bi~;;;;;;;;;;;;;:;;;~~~~
gerig
dat as bulle driehoek1
gevegte uitskakel, dan is die
O..B. bereid om alles te vergeet
en sy masjinerie agter bulle in
die verkiesing in te gooi. Twee
leiers, mnr. Havenga en mnr.
Pirow, het die voorstel aanvaar
terwyl die Ieier van die H.N.P.,
dr. i\lalan, dit geweier het.
Tweebonderd- en- dertig
Ten spyte hiervan het die O.B.hoofoffisiere van die VryIeiding aan sy mense gese: ,As
staat bet op 12 Februarie
julie wil stem, stem dan vir 'n
op Kroonstad vergader en
goedgesinde kandidaat, maar
'n baie duidelike antwoord
stem in elk geval anti-empire."
gegee om die H.N.P.Daarna is bierdie voorstel met
Ieiding se diskriminasie , elke tussenverkiesing herhaal teen die Ossewabrandwag
amptelik en skriftelik .:._ aan die
die gemene skinderenigste bestaande oppostste1 en
'lfluisterveldtog teen die
groep, want die ander twee was
pe
.. rsoon van die K.G. (Lees
toe vernietig.
Elke keer is
die volledige berigte op
hierdie voorstel openlik afgejal{,
bladsy twee.)
ell!
maar elke keer is daar bygese:
. ====~~·~====~:!JR ,Julie moet vir ons stem.''
~~~::.

VRYSTAAT
ANTWOORD

H.N.P.

Ons E.ie ...
LEES OOK die hoogs interessante artikel van A. J. van
Rooy oor die vraagstul{ van 'n
boofstad vir die Unie met 'n
nuwe volksraadsgebou, op
BLADSY VIER.

... en die Vreemde

Die twee foto's op hierdie bladsy hied 'n treffende
teenstelling van die gees in 'n partylose staat en die in
'n Britse partystaat. Die boonste foto gee 'n blik op
die ou raa<lsaaJ van die Suid-Afrikaanse Republiek van
Transvaal. Omdat daar in die Republiek geen partystelsel was nie, maar 'n eenheidsbewind waarbinne die
hele volk, ongeag verskil van mening oor sommige
sake, saamgetrek het aan die volkswa, is die ra.a.dsaal
so ingerig dat die volksraadslede almal in dieselfde
rigting kyk, en wei na die voorsitter. Die stoele en
tafels, soos die foto aantoon, is sirkelvormig opgestel
rondom die tafel van die voorsitter, wat ook sirkelvormig is. Soos 'n span osse wat wegbeur voor die wa,
spreek die hele opstelling van die raadsaal van eenheid
van sin en wil.
As 'n beklemtoning van die volkseie karakter wat
dit dra, is die mure behang met portrette van voormanne van die volk - o.a. gent. Joubert, pres. Kruger
en gent. Andries Pretorius.
Die onderste foto daarenteen is 'n toonbeeld van
voJksvreemdheid en verdeeldheid. Bier is die volksraadslede nie in gelid soos een span opgesteJ nie, maar
soos twee oorlogvoerende Jeers, in slagorde teenoor
mekaar. Die voorsitter of ,Speaker" - om korrek te
wees - sit sommer doer eenkant half buite, sodat hy
nie in die pad kan wees van die vegtende, teenoormekaar-opgestelde partye nie. Die heJe opstelling van
die raadsaal sprcek dan ook 'n taal van verdeeldheid en
teenstelling, van die on_versoenbaarheid wat aangetref
word in die hoenderhok waar twee mikkende hane
mekaar tot die geveg uitdaag.
As beklemtoning van die volksvreemdheid van
hierdie stelsel, hang daar aan die mure nie die portrette
van Suid-Afril{aners nie, maar ''an 'n voormalige Britse
koning en koningin.
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BLADSY TWEE

OFFISIERE BYEEN
OP I{ROONSTAD
Onder voorsitterskap van hoofgeneraal Japie van der
Merwe, bet die Vrystaatse, Kimberley en Vryburgse
offisiere van die Ossewabrandwag - 230 in getal - op
Saterdag, 12 Februarie, te Kroonstad vergader.
Die. ve rgadering is vooraf gegaan deur 'n ba le gesellige
middagete.
Dr. J. M. de Wet, Gereformeerde predikant van Kroonstad, bet
die verrigtinge geopen met
Skriflesing en gebed.
Hoofgenl. Japie v. d. Merwe
bet die vcrgadering meegedeel
dat die Grootraad aanbeveel het
dat dr. J. F. J. van Rensburg
weer aangewys word as Ieier
van die O.B. vir die volgende
dienstermyn, nl. 3 jaar. In 'n
kort en kragtlge rede het oudgebiedsleier Petrus Grobbelaar,
tans van Vryburg, die aanbeveling van die Grootraad namens
die offisiere gesteun. Sy toespraak is met geweldige geesdrif begroet. Die oftisiere het
die aanbeveling staande bevestig
en het die K.G. toegesing .,Die
Heer se seen sal op u daal".
Die K.G. het sy waardering
uitgespreek vir die vertroue wat
Gebied C se offisiere in hom
stel en sal deur die Genade van
Bo, sy uiterste bes doen.
SKENK BYDRAES
Mnr. Gordon Tomlinson van
Vredefort bet na aanleiding van
die finansiele verslag 'n beroep
op die aanwesige offisiere gedoen om elkeen 'n persoonlike
bydrae van £5 te stort. Die volgende persone bet onmiddellik
bulle bydraes betaal:
Mnr. A. W. A. Maritz, Postmasburg, £5; komdt. H. J. Nel,
Bethlehem, £5; genl. M. C. Eloff,
Kirstonia, .£5;
komdt. H. G.
Booysen, Oranjeville, £5; komdt.
M. B. Jacobs, Grieltwastad, £5;
komdt. N. J. Kotze, Bloemfontein, £5; ltomdt. H. L. Jacobs.
Amalia, £5; komdt. C. P. du
Toit, Vrede, £5; mnr. l\1. P.
Fourie, Villiers, £5; komdt. E. M.
Rosendal,
£5;
v. d. Merwe,
komdt. A. J. Muller, Harrismith,
£5;
hoofkomdt. J. J. Maree,
Vrede, £5; komdt. C. P. J. Prinsloo, Bultfontein, £5; mnr. P. S.
Grobler, Kroonstad, £5; komdt.

M. J. Lotter, Heuningspruit, £.5;
mnr. S. W. Jacobs, Scnekal, £5;
komdt. S. W. v. d. Merwe, Edenburg, £10;
komdt. J. J. van
Rooyen, Edenburg, £10; Genl.
P. S. Jordaan, Kroonstad, £5;
hoofgenl. J. F. v. d. Merwe,
Kaallaagte, £5; genl. P. J. Hen3riks, Marquard, £15; komdt. J.
D. Marais, Vryburg, £15; mnr. J.
J. Erwee, Wesselsbron, £5; genl.
M. G. Mynhardt, Modderrivier,

' n Blik op die offisiere
van Gebied 0 wat die
Jaertrek op Kroonstad bygewoon b et. Die foto is
gedurende die middagete
geneem .

£15; komdt. H. D. le Roux, Bultfontein, £5; mnr. B. K. Beukes,
Wessclsbron, £5; mnr. Gordon
Tomlinson, Vredefort, £5.
Die ander aanwesige offisiere
bet onderneem om ook elk 'n
bcdrag van £5 aan Scntrale
Hoofkwartier te stuur.
Hierna het die K.G. die politickc- toestand behandel.

TOEGEWING AAN
NIE-BLANKES
Twee naturelle en 'n Asiaat
iN vir die eerste k eer in tlie geskiedt>n is benoem tot lede van
die Niassalan<l!lt' Wf'tgewende
raa<l.
B ulle dit'n.,tydperk is
drie jaar.
Die raad b et \'Oorheen be-.taan uit ses blanke amptenare
en ses burgerlike Jede m et die
goewerneur as voor11ltter, maar
beliltuan nou uit 6 blankes en
drle nie-blankes.

VRYSTAAT VERONTWAARDIG
OOR SKEURBE·LEID·
Onderskrywing van die Grootraadsbeleid, afkeuring van
die vyandige en gewetenlose veldtog teen die persoon van
dr. Hans van Rensburg en die voorneme om geen deel aan
die pro\·insiale verkiesing te neem nie, is vervat in '? besluit
wat op 12 Februarie deur 'n groot ,·ergadermg van
Vrystaatse, Kimberley en \ ' ryburgse offisiere to Kroonstad
aangent'f'm is. Die besluit lui:
Hierdie vergadering van Vrystaatsc Kimberley en Vryburgse
offisicr'e van die Ossewabrandwag het met waardering kennis
geneem van die besluite van die
Grootraad op sy jong!l geho uc
vcrgadering in Johannesburg.
Ons verheug ons in die herbcnocming van dr. J. F. J. van
Rensburg tot Kommandantgeneraal vir die volgende dienstydperk van 3 jaar wat deur
ons bekragtig is. Ons v<'rsel<er

BEROEMD en WELBEKEND
oor die 66 jaar vir
BESTE WAARDE
in

KLAVIERE
VLEUELKLAVIERE
HUIS- EN KERKORRELS

sowel as aile
ander soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toebebore.
GUAMMOFONE, Plate, ens.
DRAADLOOSTOESTELLE
BLAD- en BOEKMUSIEK in grootste verskeidenheid

~

hom van ons hoogste trou en
opl'egte waardering vir al sy
selflosc opofferinge in belang
van. die_ O.B.
.
H1~rd1e vergadcrmg ~et ook
kenms geneem van d1e talle
naamlose briewe en artikels wat
in die afgelope tyd in die H.N.P.pcrs
verskyn
bet,
waarin
venynigc aanvalle en mislcidendc verdagmakery teen die
persoon van ons Kommandantgeneraal, dr. J. F. J. van Renaburg en die Osscwabrandwag
gedoen is. Ons laak hierdie
gewcte'nlose kampanje en spreek
ons sterkste afkt'llring daarteen
uit.

I

EREWOORDE
Gedagtig atln die feit dat nic
een van dic sowat 40 H.N.P.L.V.'s en besture wat voor dic
Parlementc're verkiesing bulle
ERE-WOORD gegee b et om
bierdie soort optrede teen te
werk, bul 1.tcm <laarteen verbef
het nie, kom ons <Ius tot die gevolgtrekking dut die waarde vun
tlie gegewe woord van somm ige
eerbare mc-no;e vir ons geen betekenis meer bct nie.
Ons vocl oortuig dat daar ' n
guide geleentheid bestaan het
om al die nas ionale kragtc- in 'n
hegte eenheid saam te snoer,
maar dat di<' H.N.P.-leiding
deur sy onopr<'gtc en selfsugtige optrcde hicrdie geleentheirl
vernictig het cn dat indien buJ-

le voortgaan met hierdie verregaunde vervolging cn swart!>mccrdery van mede-Afrikaners
die toekoms van on'! volk duister is.
OPSETLIK
Ons het ook kcnnis geneem
dat die saamwerk-ooreenkoms
tusscn die Afrikanerparty en
die H.N.P. bctreffende die Provinsiale Verkiesing mi-:luk het,
hoofsaaklik tengevolge van die
feit dat A.P.-kandidate wat ook
lid van die O.B. is, nie vir die
H.N.P. aanvaarbaar was nic.
Ons Is oortuig dat hlerdie sogenoemde onaanneemlikheid van
republikeinse mede-Afrikaners
'n opsetlike struikelblok is wat
deur die H.N.P. geskep is om die
Afrikanerparty uit die stryd te
skakel sodat die H.N.P. met die
annstaande verkiesing sy eie
k rag kan toets, en indien bulle
daarin sou sl:u1g, van a ile ander
Afrikanerkragte met wie bulle
nou moet saamwerk, ontslae te
raak en dus alleen te regeer. On!S
voel ontbuts oor bierdie roekelost> spekulasie in tJt> wanneer
elke beskikbare blanke krag inge"'kak el beboort te word teen
ons gemeenskaplike vyande.
Ons wil dan ook hic-rmee onomwonde verklaar dat onder genoemde
omstandighede
aile
geesdrif wat mag bcstaa·n het
vir die aanstaande verkiesing
nou gedemp is en dat ons
geensins. daaraan sal deelnee.m
nie, en indien O.B.-Iede vir
JI.N.P.-kandidate 'tt>m bulle die
II.X.P. (wetend of onwt>tend) in
sy selfsugtige optrcdt> versterk
om voort te gaa n mct die moedswillige vernietiging van Afrikaneret>nbeid.

Spesiale Afdeling:

WAPENS
PATRONE, Jagbenodigdhede, VERKYKERS, Weerglase
Sakmesse, Valle vir Ongedierte, Jagmesse, ens.

•

Nuwe afdeling vir
YSKASTE •
ELEKTRIESE STOWE

•

Elektriese Artikels

R. MULLER CEiens.J BPK.
Hoek van Kasteel- en Burgstraat -

Posbus 133 -

KAAPSTAD

Aan a ile lede wat nog nie op ons eie blad ingeteken
bet nie, wil ons na: DOEN DIT SO GOU l\IOONTLIK.
Hierdie blad verskyn maandeliks en be\·at baie
interessante artikels ,·ir klelngoed en Boerejeug.

TEKEN DADELIK DAAROP IN BY

POSBUS

1059

PRETORIA

lntekengeld 11et 3s. 6d. per jaar
1- -£i

i« WW£
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BLADSY DRIE

K.G. SPREEI{ OFFISIERE
TOE

Vuurpyl Wat
Ander Abba

Die offisiere van Gebied F het op 5 Februarie die Ieiding
wat die Grootraad gegee bet, met groot geesdrif aanvaar.
0}) ons foto is die Kommandant-generaal besig om die
aanwesiges toe te spreek.
Die ander persone op die
verhoog is :

Die V.S.A.-vloot het 'n abbavuurpyl ontwerp wat projektiele
dra wat vinniger as klank beweeg. Daar word gemeen dat
dit die grootste vuurpyl is wat
nog ooit gebou is. Klank trek
omtrent 750 my! per uur. Die
vuurpyl is bedoel om vinnige
projektiele se snelheid te verhoog deur hulle eers 'n end ver
te dra.

AGTER (van links na regs)
Genl. Japie E loff, genl. Charles
1\lalherbe, genl. Koos d\1' Toit,
genl. Ben Auret, genl. Hendrik
Neethling, genl. Dannhauser,
oud-genl. C. Fouche, hoofgenl.
Katie Behrens en hoofgenl.
P. de W. Wiid.

Die Amerikaanse lugmag het
ook onlangs vuurpyle aangekondig wat beheer kan word totdat
dit sy doe! tref.
Dit was die Duitsers wat eerste met vuurpyle voor die dag
gekom het, die bekende V.2.

VOOR (van links na regs)
Genl. 1>. W. Buys en Gebiedsleier · genl. H. l\1. ''an der
Westhuysen.

SKINDERYELDTOG BREEK
IN NUWE WOEDE UIT
TEEN K.G.

Berigte uit aile dele van die land dui
daarop dat die georganiseerde skinder veldtog teen dr. Hans van Renshurg met nuwe
woede uitgehreek het, en op die oomhlik
word dit gedryf op pat;lementere en , intellektuele" hoogte. ,As jy weet
hoe daar in intellektuele kringe gepraat word van hoe 'n skurk Van
Rensburg is, sal jy nie 'n dag Ianger aan hom glo nie," het 'n vooraanstaande dame by voorheeld kort gelede aan 'n 0.8.-offisier gese.
Toe sy deur <lie offisier gevra
is of een van daar<lie lede van
die ,hoe kringe" miskien al vir
<lr. Van Rensburg ontmoet het,
het sy ontnugter toegegee: ,Ja,
jy ken hom natuurJik beter."
En inderdaad het daardie offisier 'n intieme kennis van die
O.B.-leier wat strek oor 'n tydperk van twaalf jaar - ook uit
die dae toe hy 'n intieme huisvriend was van baie van die
huidige H.N.P.-leiei:s. Maar by gese - dit was in die dae
toe dr. Van Rensburg nog nie
,se<lert sy kindsjare 'n sap" was
nie, toe dit nog maklik was om
te onthou d at hy privaatsekretaris was van die Nasionale
Leier van Transvaal, wyle Tielman Roos.
,,INTELLEKTUEEL''
Hoe intellektueel hierdie skindersto'\'ies inderdaad is, blyk uit
die volgende wat in Transvaal
•op die oomblik sirkuleer: Die
Ossewabrandwag het sy ontstaan te danke aan dr. Van
Rensburg wat as administrateur van die Vrystaat indertyd
in 'n motor gery het met die
(Bloemfonteinse) nommer O.B.1!
Hoe intellektueel-subtiel!
Maar die skadelikste storie is
die agtjarige veteraan dat dr.
Van Rensburg tydens die oorlog
met ge-nl. Smuts geskakel het ja nog steeds tenspyte van die
H.N.P.-Ieiding se verskoning dat
huJJe nie m et die O.B. kan saam werk nie omdat daar getuienis
sou wees dat dr. Van Rensburg
m et Duitsland geskakel h et!
DIE OORSPRONG
Hierdie storie het sedert die
einde van 1941 in verskillende
variasies gesirkuleer. Een van
daardie variasies - wat trouens
ook die bron van die hele skinderstorie was - was die van
dr. Malan te Stellenbosch op 27
Augustus 1941 en Piketberg op
6 Februarie 1942. In eersgenoemde geval het dr. Malan
(volgens Die Burger van 28
Aug.) sy aantyging as volg gestel:
,Dr. Van Rensburg . . . bou
'n ketting, maar daardie ketting het minstens een skakel
wat aan veldmaarskalk Smuts
skakel.
Daardie skakels is
die leiers van die Afrikanerparty wat reeds duidelik getoon het dat slegs die oorlog
hulle
van
veldmaarskalk

Smuts slcei. As die oorlog
verby is gaan bulle terug· na
hom."
Volgens
hierdie
r edenasie
moet <lr. Van Rensburg vandag
eintlik met <lr. Malan skakel,
want in stryd met dr. Malan
se profesie het mnr. Havenga
en sy party nie · n a genl. Smuts
,teruggekeer'' nie, maar na dr.
Malan. Mnr. Havenga het dus
nie met genl. Smuts geskakel
nie en dus ook nie dr. Van
Rensburg nie.
Terwille van volledigheid haal
ons ook dr. Malan se woorde te
Piketberg aan
<Die Burger 7
Feb. 1942):
·
DIE ,,BEWYS"
,Op Stellenbosch het ek vcrklaar dat daar 'n ketting gevorm word met versikkelende
skakels. Die O.B. is een. Dit
skakel me·t adv. Pirow. Adv.
Pirow skakel weer met genl.
Hertzog. Genl. Hertzog skakel met die Afrikanerparty
en die Afrikanerparty skakPI
met die Regeringsparty."
Verander net die datum 1942
na 1949 en dr. Malan se stelling is, wat die Iaaste gedeelte
betref, korrek, m aar dan skakel
dr. Van Rensburg nie met genl.
S muts nie, maar met <lr. 1\lalan,
wat tans aan d ie hoof van die
regering staan.
Bogenoemde was die oor;;;prong van die ,skakel"-skinder'itorie teen dr. Van Rensburg.
Na die jare gegaan het, het die
verbeelding egter ook geloop, en
aiteindelik was die bewyse nie
'!leer so naif soos die van die
H.N.P.-leier nie, maar is nooitgenoemde ,ooggetuies" wat die
<;kakeling dan op Irene sou ge>ien het, bygehaal om die stelling te versterk.
£1,000-UITDAGING
Verlede jaar het die hoofkwart ier van die Ossewabrandwag 'n
vlugskrif versprei waarin £1,000
uitgeloof word aan enige persoon wat 'n ooggetuie kan
bring wat kan bewys dat hy
dr. Van Rensburg op Irene gesien het tydens die oorlog. Die
O.B. wag nog stee<ls op die
man wat sy £1,000 kom haal.
Intussen het die storie sy
nuutste gedaante gekry - dit
verander mos soos die vrouens
se modes.
Die ,New Look"
daarvan is as volg (o.a. reeds
opgemerk in Kaapstad en Burgersdorp):

,NEW LOOK"
Adv. C. R. Swart, Minister van
Justisie, beskik oor dokumente
van die S mutsregering wat bewys dat dr. Van Rensburg met
genl. Smuts sou geskakel het.
Kort voor die algemene verlcie~
sing het <lieself<le dokumente
glo beWYs dat dr. Van Rensburg
met Duitsland geskakel het en
was genl. Smuts glo van plan
om dr. Van. Rensburg op aanklag van hoogverraad te verhoor en sodoende 'n ,verkieslngbom " te los wat die H.N.P. ook
sou tref imlien by met die O.B.
saamwerk Dit was 'n belangrike rede waarom nie met di~
O.B. saamgewerk moes word
n ie!
In so ernstige Jig het dr.
Malan hierdie ,verltiesingbom"
beskou dat hy 'n persverklaring
gedoen het waarin hy beloof het
dat hy vir die O.B.-leiers om
ga1ade sou gaan pleit indien
genl. Smuts tot 'n hoogverraadsaak sou oorgaan <Die Burger
Julie nou
1947).verneem die volk
15Maar
van die skindertonge dat hierdie dokumente nie skakeling
met
Duitsland
bewys
nie,
maar met genl. Smuts!
,GEKLIKE ONSIN" NOU 'N
BEWYS
Vir die skindertonge is Smutsdokumente nou ewe skielik 'n
onweerlegbare b€'\vys. Die volk
moet nou aanvaar dat dr. Van
Rensburg 'n skakel was net omdat bulle boor dat soiets glo in
Smutsdokumente staan wat oorspronklik sou bewys het dat dr.
Van Rensburg met Duitsland geskakel het.
Maar genl. Smuts self het
in die parlement gese dat
,baie van die inligting geldike
onsin was" en dat ,die meeste
<laarvan gekry is uit Opposisie-nuusblaaie !"
Die ,skakelstorie" is dus natuurlik oorgeneem uit Die Burger van 28 Augustus 1941 en 7
Februarie 1942. - Dit moet die
skinderbekke nie vergeet om by
te se nie!

ment aangetoon hoe ,geklik"
die Smutsinligting inderdaad
was. lly het voorgelees hoe
hierdie dokumente beweer het
dat sy seuntjie van agt jaar
O.B.-jeugkampe
geinspekteer
bet! Miskien sal adv. Swart,
wanneer hy besluit om sy £1,000
by die O.B.-hoofkwartier te gaan
haa l, sommer daardie dokument
oor sy seuntjie ook saambring.
Daar kan da n 'n glasie geklink
word op die ou vriendskap wat
so gestand gehou is deur middel
van <lie skakeling van sy seuntjie m et die Ossewabrandwag!
In elk geval die £1,000-beloning staan nog en dit geld ook
vir m in. Swart.

Is Medisyne
Noodsaaklik 1
Die Natuurwetenskap
nee!

•e

I•
!

L.
Die Bron van Siekte

BRITTE VERKIES
BLYKBAAR NOG
ROOI SPANJE
Lede van die Konserwatiewe
Party in die Britse Laerhuis beywet huJ!e tans om die 'r egering
te beweeg om Spanje ook toe te
laat om lid te word van die
Westers e Verdedigingsbond.
Hiervoor is die Britse regering,
wat hom oenskynlik laat lei
deur Iinkse propaganda, nie bereid nie.
Die Britse regering het ook
die afgelope week te kenne gegee dat hy nie bereid sal wees
om Frlthco se aansoek om lid
van die V.V.O. te word, te steun
nie, omdat Franco ,'n twyfelagtige bate is".
Britse koerante was onlangs
vol berigte dat 'n Duitse onde·rgrondse beweging, met 'n hoofkwartier in Madrid, besig is om
Nazi's na Spanje te smokkel.

BEKAMP SIEKTE MET
DIE .JONGSTE WETEN-

SKAPLIKE METODES
Met Verba&ende Ultslae
GEEN

Die wetenal<ap bet nou uttJ<e'VInd <lal
IOdra 'n betJmette Jlggaamedeel ekooD·
gemaal< word van ey gtf of oneulwerbede, die alekte verd.,.yn. Dettr dlt
toepaeslng van on• wetenskapllke m etode. bet dlt DOU 'D m&kllk" t&ak
1eword.

Dlt maak nte aaak boe ematt~r of MDboudend u kwaal Ill nte - ael!e Ill 11
dlt ae ebrontes of ongeneeellk bestempel. Daar te boop vir u. Geen medleyne of oefeDJ.nge benodtg nte. u llal
onder geen verpUgUDg etaan nte. Skryf
a&l1 0111 en veretrek volledlge' be~~on·
derbede ID verband met u kwaal.

THE SCIENTIFIC
HEALTH INSTITUTE
POIIbiUI 1888 -
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Groote Ketkgebou
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DIE KIESKEURIGE MAN
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~
omdat hy weet
d.a t hy waarde vir
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SO PAS 'N UIT·
STEKENDE SNYER
VAN DIE VASTE·
LAND IN DIENS
GENEEM.

ADV. SWART SE SEUN
Maar adv. Swart self, wat glo
nou oor die waardevolle inligting beskik dat die Smutsdokumente wat eers bewys het dat
dr. Van Rensburg met Duitsland geskakel het en nou met
genl. Smuts, het in die• parle-

MEDISYNE!

GEEN OEFENINGEI
Ole Bardnekklpte Kwale IIWlfl

ADDERLEYSTRAAT 134
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VOLKSEIE STELSEL
ONGUNSTIGE KLI MAAT IN TRADISIEVOLLE
~~~.;.~~~v~~.~~.~~~~.~~··
HOOFSTAD
DIE O.B., WOENSDAG, 23 FEBRUARIE 1949

Minister , by wysc van 'n amendement op die gebruiklikc
k ef-mosie van die amptelike opposisie, versoek dd.t die
naturcllc-vraagstuk op die grondslag van apartheid <leur
'n gesamentlike kommissie van die partye ondersoek en
aangepak moet word. By die 6eleentheid het dr. Malan
in sy toespraak 'n hclc reeks fundamentele punte van oor·
eenkoms tusscn sy party en die van die opposisie gcnocm
om aan tc toon hoe maklik so 'n samewerking behoort te
geskied, daar albci partye die grondslag van apartheid
aanvaar, hoewcl daar verskille · oor die afstand en metode
van so 'n beleid mag bestaan. Dit was 'n welkome stap,
veral daar die Vercnigde P arty self verlede jaar aangedring
het op 'n uitligting van die kleurvraagstuk uit die ,partypolitieke arena", sodat aangeneem kon word dat geen
moeilikheid in die pad van so 'n oplossing sou staan nie
Genl. Smuts het dan tewens ook tydens die debat hom
bereid verklaar vir so 'n stap, hoewel sy party teen die
Eerste Minister se mosie gestem het omdat 'n uitspraak van
vertroue in die regering deel daarvan was - 'n opposisie
mag immers nooit te kenne gee dat by sy regering vertrou
nie!
KLIMAAT ONGUNSTIG

Ons wil nic te svertgallig wees oor die uitkoms van
hierdie gesamentlikc onderneming nie die saak is so
belangrik dat mens na elke strooihalmpie wil gryp om dit
verwesenlik te kry maar daar is seker e dinge wat
diegen e wat dit ernstig meen met die kleurvraagstuk,
grootliks ontstem. Dit wit naamlik lyk of dit net so moeilik
Is om 'n vraagstuk uit die partypolitiek binne die bestaande
stelsel te llg as wat dit is om wasgoed droog te maak in
reenweer - die hele klimaat is ongunstig daarvoor.
Die eerste ongunstige feit vir die gesamentlike optrede
is die verskynsel dat die 1>artye voortgaan om apartheid 'n
plank in hul verkiesingstryd vir die provinsies te maak. Ten
spyte van die feit dat die provinsiale rade as sodanig niks
te doen het met 'n landsvraagstuk soos die van rasseverhoudings nie, maar bulle slegs bemoei met bul beperkte
magte oor onderwys, gesondheid, paaie en ongediertes, word
die stryd hoofsaaklik gevoer oor die regering se apartheidsbeleid in ooreenstemming met die Eerste Minister se vroeere
v ersoek dat die provinsiale verkiesings gebruik moet word
as 'n volksuitspraak oor kleurbeleid. Die latere voorstel van
dr. Malan vir gesamentlike ondersoek en optrede, bet blykbaar ole die mlnste veJllndering teweeggebring in die voorneme om die aanstaande verkiesing oor naturellebeleid te
laat plaasvind nie.
WATIER HOOP?
Maar hoe kan daar binne die parlement sam:werking
en die daarvoor noodsaaklike gees van wedersydse goeie
trou aanweslg woes, indien buite die parlement nog steeds
voortgegaan word asof daar geen voorneme hoegenaamd
bestaan om saam te werk nie en die een party sy geslypte
beleid as 'n plank tussen hom en die ander opslaan?
As daar nie rekening gehou word met die reenagtige
klimaat van die partystelsel self nie, sou mens tot die
gevolgtrekking gedwing word dat ons bier 'n spel van
politieke oneerlikheid het waar die een ding gese en die
ander gedoen word net omdat dit goed klink in die oor van
die volk.
Maar ongelukkig is dit nie net buite die parlement waar
die verbrokkelende stryd oor apartheid volgehou word nie.
In die parlement self staan die partye nog steeds soo!t
hoenderhane teen mekaar en skop met apartheidspore, soos
blyk uit 'n parlementere verslag wat ons in hierdie blad
oorgeneem b et uit Die Borger. Daaruit straal op treffende
wyse die gees waarin die twee partye nog steeds teenoor
mekaar staan ten spyte van die voorneme om saam ondersoek
in t e stel en saam te werk. Dit is nog steeds ' n gemaneuvreerdery met die doel om die een party se sake ,skeef te
laat loop", waarin ,aanvallende toesprake" aan die orde van
die dag is en waarin die ander party debatte moet verdaag
ten einde te beraadslaag oor sy optrede t.en opsigte van
strikvalle van die teenparty ,sonder om in die proses te
strulkel".

Oor die vraagstuk van 'n
hoofstad - Kaa pstad of Pretoria - is natuurlik al baie
geskrywe, en ongetwyfeld is
die laaste woord nog nie gese nie. Van die s tigting van
die Unie in 1910 is Kaapstad
in werkllkheid die setel van
die rcgering gedurcmle die
sessie en Pretoria die seteJ
gedurende die rescs.
Finnlitt-it sal egter verkry
word, wo.nneer die buidige par-IAment!lgebou te klein word
Noudat Suid-wes ook hulle ver.eenwoordigers sal begin stuur
en die kabinet waarskynlik ve1
groot gaan word sal die purlementsgebou te Kaapstad so stadigaan ~ nou begin word. 'n
Geruime tyd reeds word die behoefte gevocl dat elke parlementslid 'n eie kantoortjie in die
gebou moet hi!, om bulle so te
help om bulle werk nog deegllker te docn.
lndicn daar bcsluit word om
'n nuwc gcbou op te rig, sal ook
bcsluit moet word waar die gebou opgerig moet word en sal
die hoofstadkwcssie meteens
baie mecr aktucel word. Daar i!'
bale daarvoor te se dat die nuwe
gebou weer in Kaapstad sal verdaar is ook baie wat ten
rys
gunste van Pretoria sal wees,
terwyl andere om nog ander
plekke sal dink.
TRADISIE
Laat ons nou die saak beskou
vanuit die belangrikste oogpunt
nl. die tradisie. 'n Hoofstad beklee nou maar ecnmaal 'n baie
belangrike- pick. Sou die Jode
Jerusalem ooit vergcct? Selfs na
2.000 jaar is die hoofstad van die
Jode 'n aktuele saak in die
wercldpolitiek. Dink maar aan
die gcskicdenis van ·Rome (genoem na sy stigter) deur a! die
eeue hecn. Dink aan ·washington
(gcnoem na die vryheidshcld
van die V.S.A.), aan Londen
Berlyn en Parys <Frankryk is
Parys en Parys is Frankryk!)
Is daar vir die Afrikaner ook
'n stad wat die beliggaming is
van sy tradisle. die brandpunt
van sy gesldedenis en ideale?
Indien daar so 'n stad is, moet
dit ons hoofstad wecs.
KAAPSTAD

In Suid-.!\frika is daar Kaapstad, gcstig deur Van Riebecek, maar die stad van
Rhodes.
Dan is daar ook Pretoria, genoem na. die held van Bloedri,·ier, dit> eert~·dse boof<>tad \'in
die Suid-Afrikaanse Republiek,
die stad \·an Paul Kruger!
Die Kaapstads<' Parlementshuls <Houses of Parliament> bet
'n cie bcsondere voorkoms van
buite gcsi<'n. Hierdic gcbou kan
nie Jig met 'n andcr vcrwar word
word nic. \Vanneer mens egter
binnetree wag tiaar •n wreGe
ontnugtt>ring tussen al die <linge
wat wcrklik inten•ssant is. Ottis en bly maar <lif'self<le Parlementsbuis waar Cecil Rhodes
EEN VAN TWEE
Eel'!§te Minister was, toe b:l-' sy
Daarom se ons, tensy die skuld vir die h ele vertroebeling strooptog tet:'n Tranwaal beplan
van die moontlikhcid van samewerking, wat alle partyc en
MONDIGWORDING
die h ele volk begeer, ten laste gele word van die parlemenVAN
tere stelsel met sy grondslag van konstitusionele burgeroorlog, kan die volk tot geen ander gevolgtrekking kom nie
as dat al die mosies en toesprake binne die parlement in
verband met die ,uitligting van die kleurvraagstuk uit die
wonl oet·icr t·anaf
partypolitieke arena" niks anders as skyn en politieke
WOENSDAG, 2 MAART
oneerlikheid is nie. Of die politici wat met bierdie vroom
tot SOI\"DAG, 6 lUAART
voorstelle kom is oneerlik met die volk, Of bulle is onmagtig
om binne die reenweer van die partystelsel hul wasgoed
Verrigtinge begin met
droog te kry. 11aar watter van die twee ook al die juiste BRAAIVLEIS om 8 nm. op
mag wees, ons wanhoop aan die uiteindelike uitslag van
\VOEN S DAG
gesamentlike ~ptrede solank die natureUevraagstuk nog
steeds soos 'n voetbal tussen die twee partye rondgeskop

Itussen
het. Die Volksraadssaal is m- staan gevoer; daarna het daar
vervang deur 'n groter verdeeldheid gekom. Die regeeen (die oorspronklike is nou 'n
teekamer!), maar dit is en bly
'n betreklik gctroue r eplika van
die Britse ,House of Commons."
Praat van na-apery - hier is
sommer ge-,copy".
Net soos
in Engeland is daar twee groepe
banke wat na mekaar kyk
weerskante van Mr. Speaker (in
Afrikaans . (Mcneer Speaker).
Daar is 'n Sergeant-at-Arms
(terwille van die waardigheid
van die huis is sy benaming nog
nie vertaal nie!)
SOOS IX ENGELAND
" 'anneer 'n nuweling lid
word, moet hy vooraf lt>er hoe
'n mens in Engt>la ml maak,
want alle parlementere gt>bruike
kom van daardie land. (\\'as dit
i.p.v. Engeland; Holland, Duit<>-

Deur
A. ) . van Rooy

word.

•

Almal Welkom

WEG VAN RHODES
Nee, as ons moet besluit
waar die gebou vir die wetgewcnde gcsag opgerig moet
word - vee! liewer in die stad
van Kruger!! Ons wil wegkom van Rhode<~ af!
Indien daar 'n nuwe Volksraads gebou in Pretoria opgerig
word, moet dit ingerig word in
ooreenstemming met die eie
Suid-Mrikaanse tradisie. Dit
mot>t so eie wees aan hierdie
land Ill> wat \Vestminster aan
Engeland is.
OU PORTRET

land of Frankryk sou dit 'n
VREE~IDE
stelsel van 'n
VREEJ\1DE land gewet>s bet.)
In Kaapstad le-ef die uitlandsEngelse tradisie, soos ook deur
Rhodes uitgelcef, betreklik ongestcurd voort. Hier-en-daar is
daar 'n vertalinkie soos ,Sweep"
vir ,Whip", maar verder kry
ons agbare Volksraadslede die
ruimste ge!eentheid om die beste
Britse tradisie beter kan uitdie beste Britse manier.
,VREIDIDE STELSELS"

Gclukkig bcstaan daar nog 'n
portr.:lt van die ou Volksraadsaal soos dit in die tyd van Paul
Kruger daar uitgesien het, en
die argitckte kan sekcr dit bale
gocd gcbruik. Die vemaamste
kenmerk is die felt dat die tafels
waarby
die
Volksraadslede
plaa..'igeneem bet, in 'n balwe
slrk el om die lessenaar van die
Voorsitter gegroepeer was. Hicrdie groepering is nogal taamlik
algcmccn op die Europese vasteland en elders. Trouens die
vcrdeling in twee dele wat na
mekaar kyk is eintlik flet kenmerkend van die Britse stelsel.

Volksraadslede wat hulleself
bier goed tuisgemaak het, praat
graag van ,vreemde stelsels",
maar dit is nou duidelik dat
hulle woorde aileen met die
grootste versigtigheid aanvaar
kan word. Ontbou moet word
dat ,vreemd" baie maklik knn
beteken ,vrcemd aan die Britse
tra<lisionele parlementi1re inrigting en gebruike.''
Die Kaapse Parlementshuis
het dan ook nie vir die Afrikaner in dieselfde gebou in 19l4 E'n
verwerf is nie. Met die uitbreelt
van die Anglo-Boereoorlog was
die ministerie Schreiner o.an bewind - daargestel dcur die Mrikanerbond.
Vir die Bocrcrepublieke het ~it nie vee! bet~:ken nie. Hierdie regering hct
so 'n rukkie 'n weifclcndc be-

GEEN OPPOSISIE
Die Bocre het dus na die uiterlikc, die mecr algcmene vorm
gchandhaaf. Dit bet ook goed
nan bulle doel beantwoord omdot daar nie 'n r egering-opposislerverdeling was nie, en gevolglik was dit nie nodig om bulle
saal vir 'n sodanige verdeling in
te rig nle.
·
By die Jessenaar van die VoorSttter was twee stoele - die andcr een blykbaar vir die president, wat die sittings nie net
geopen het nie, maar ook bygewoon bet. Die Volksraad was
dan ook in werklikheid die
,hoerhuis". Dit is in die nywerhcidswetgewing bygestaan deur
(vervolg op bladsy 6)
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Generaalskappe Al, 2, 3 en 18
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ring het geval en is vervang
oeur 'n Jingoregering wat die
Brltsc tradisies uit tc !ewe op
!ewe. Opvallend da.t die Mrikancr die roem vcrwerf, wat buite
1989 - , die twee oorloe wat op
die Anglo-Boereoorlog gevolg
!aet - ook maar weer t-n die
kortste end getrek bet.

Spreker:

GENL. JOliN VOHSTER van Brakpan
Vanaf 5 nm. tot 7.45 om. - GESELLIGE VERKEER
Vanaf 7.45 om.- AMPTELIKE PROGRAM

e

*

Bring u eie wors, vleis en toebroodjies saam e Koffle
word verska(
e
1\loenle die stukkie hoot vir dle
Vrybeidsvuur \'ergeet nie! e Bring ook u vriende saam!
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BEWEER DAAR WAS
,,PARTYE'' IN TVL.
I

SoosOns Lesers

I

j I{QMMUNISME OOK

Dit Sien

IUkomdt. K. S. van Niekerk,
(Die doeltreffendste antwoord
Vierde Laan 64, 1\felville, aan Die Transvaler sou wees om hullc geen ,.partye" was nie
skryf:
hom te vra wie van die twee se uitgesproke doe! was dan ook
sogenaamde .,partye"
De nie om die rcgering tc .,oppoNa. aanleiding van 'n brief Volksvereniging en De Burger- neer" nie, maar blykens bul konin Die Transvaler van mnr. Ras macht - die amptelike r~ge stitusies juis om ,in de veranvan
Heidelberg,
Transvpal, ring, en wie die amptelike oppo- derde omstandigheden, waarin
(31/1/49) waarin hy verwys het sisie in die Transvaalse Volks- de Republiek tans verkeert, de
na die Transvaal en Vrystaatse raa.d gevorm bet na die verskil- Regering krachtdadiglyk by te
Republieke wat Partyloos was, lende verkiesings, en watter van staan en te ondersteunen in a!
antwoord die redaksie van Die die presidentskandidate onder- hare b andelingen. die recht en
Transvaler met 'n verwysing na skeidelik deur hierdie .,partye" billyk en overeenkomstig de
die uiteensetting 'n paar jaar genomineer was. Hy sal nie in Grondwet zyn.'' (Art. 2b van
gelede deur Die Transvaler dat ·staat wees om dit te kan doen die konstitusie van De Volksverdaar wei partye in die Trans- nie omdat hierdie ,partye" geen eeniging, wat later herdoop is
va&se Republiek was.
erkenning binne die regering- tot Volksmacht, en juis die orIn 'n brief van my stel ek toe stelsel van die land en dus binne ganisasie was wat by uitstek
die vraag aan die redaksie van die volksraa<l gebad bet nie, en Joubert-gesind was, maar met
Die Transvaler wat die politiekc nog Oom Paul nog genl. Joubert wie genl. Joubert n iks te doen
partye se be·naming was wat hy bulle met hierdie organisasies wou gehad nie).
Die doel van die organisasies
beweer wat wei bcstaan het in wou vereenselwig bet.
die Republieke. Hier is die
Soos dr. Coctzee in die aanbe- was boofsaaklik om 'n brug te
antwoord per brief persoonlik vole boek duidelik aantoon, was vorm tussen die uitlanderbeaan my deur die asst.-hoofredak- sulke organisasies tot 'n groot volking en die ou burgers om
teur:
mate die produk van nuwe in- sodoende ,.volkseenheid" te be.,Graag verwys ons u na die komelinge, en het dit nie vee! werkstellig. Hulle kan dus hoevolgende boeke: Historiese op- inslag by die ou bevolking gehad genaamd nie vergelyk word met
stelle deur G. S. Preller en Poli- nic omdat bulle die staat self as politieke partye van die Britse
tieke Groepering in die wor- bul politieke organisasie beskou parlementere stelsel wat die
dingsgeskiedenis van die Afri- het (bl. 237). Hicrdie organi- grondslag vorm vir staatsbekaanse Volk, van dr. J. Abbert sasies - hul name dui aan dat stuur nie.- RED.)
Coetzee. Daarin sal u vermeld
I.
kry dat in die Transvaalsc Republiek die volgende twee partye bestaan het: De Verenigde
Burgermacht en De Volksverenlging. Die lees van hierdie
boeke sal u Il)iskien laat besef
hoe wcinig die O.B.-leiers van
ons Volk se geskiedenis weet."
Graag wil ek vra om deur
middel van die O.B.-blad ons 'n
uitt>ensetting hieromtrcnt tc gee.
Ek hoop en vertrou u sla.ag
Volgende op die berig in Die 0 .:8. dat die regering allig
daarin om dit vir ons bale duidelik te stel, sodat die puntjie nie van plan is om vanjaar wetgewj.ng in te dien wat die
ook kan verdwyn soos die pen- Kommunistiese Party onwettig sal verklaar nie, bet die
sioen-omkoopstorie.

Regering Oorweeg
Nog: Rooi Gevaar
Baie Ernstig

H.N.P.-Tak Doen
Beroep op Malan
Die volgende besluit is geneem op 'n openbare vergadering
van H.N.P.-lede op 5 deser op
Broederstroom:
,.Dat hierdie openbare vergadering van die H.N.P.-lede 'n
beleefde dog uiters dringende
beroep doen op die Ieier van die
H.N.P., dr. D. F. Malan, om onmlddellik samesprekings te hou
met mnr. Havenga en dr. Van
Rensburg om hulle samewerking
te verseker vir die op hande
synde provinsiale verkiesing, en
verder dat hierdic vergadering
aan die hand doen dat die drie
leiers met die samespreking
ooreenkom
om
'n
verdere
samespreking te bele binne
drie maande na die verkiesing om aile struikelblokke
tot algehele samewerking uit die
weg te ruim; en dat as hulle
daarin slaag, hullc binne ses
maande vanaf die verkieslng
'n volkskongres sal oproep om
tot hereniging te probeer geraak - die kongres te bestaan
ult 'n gelyke aantal H.N.P.-lede
aan die een kant en dieselfde
aantal A.P.- en O.B.-lede aan
die ander kant, onder gesamentlike voorsitterskap van een
H.N.P.-lid en en een A.P.-of
O.B.-lid.
Hierdie vergadering is deurdrenk van die oortuiging dat,
met die oog op die naderende
katastrofe, die Afrikanerdom en
aile volksdele wat Suid-Afrika
hulle tuiste ma.ak, aileen gered
kan word deur die onvoorwaardelike samewerking en bereniging, eerstens tussen Afrikaners
en daarna al die ander groepe.
Die sekretaris van die plaaslike H.N.P.-tak word versock
om bierdie besluit onmiddellik
telegrafies of per pos aan die
drie leiers en die pers te stuur
en die leiers om 'n antwoord te

UIT PARTY-ARENA
'n Beroep op aile lede van die parlement en landsburgers om die bestryding van kommunisme bokant die
gewone party-politieke stryd te verhef en te verhoed dat
die saak belaglik gemaak word, is Woensdagaand deur die
Minister van Justisie, adv. C. R. Swart, gedoen. Dit is die
tweede keer dat Kabinetslede hierdie sitting versoek dat
'n groot vraagstuk uit die ,partypolitieke arena" gelig
moet word.
Die Minister het aanvanklik
oor finansies gepraat, en toe hy
aankondig dat hy eintlik opgestaan het om verklaring oor
kommunisme te doen, is hy uitgejou deur die Opposisie wat
probeer het om die gevaar van
kommunisme belaglik voor te
stel. Alleen die optrede van
die Speaker sowel as 'n versoek
van adv. Swart dat hy oor 'n
,.ernstige saak" wil praat, kon
die lawaai laat bedaar.
Die Minister bet verklaar:
,Waar die kommunisme vandag
so 'n geweldige gevaar vir die
hele wereld en ons land is, betaam dit aile anti-kommunisties
gesinde landsburgers om hierdie
saak bokant die gewone partypolitieke ·stryd te verhef en dit
gesamentlik en eendragtiglik die
hoof te bied.'' Hieraan hct die
Minister toegevoeg: ,Dit betaam
die partye nie om oor hierdie
saak rusie te maak nie. Die regering voel dat dit nie 'n partysaak is nie.''
Onmiddellik na sy aankondiging is steun aan die regering toegese van V.P.-kant 'n bewys van die valse toestand in die parlement.

ONMAGTIG
Ook die Eerste Minister, dr.
D. F. Malan, het tydens bcspreking van die wantroue-mosie in
die regering 'n amendement ingedien <wat aanvaar is) dat die
naturellevraagstuk uit die partypolitiek gelig moet word en
dat aile partye, afgesien van
bul geskille, die saak saam
moet probeer oplos.
Die O.B. verbeug hom oor
hierdie ontwikkeling, maar die
vraag is: is die versoek dat die
partystelsel oor - groot vraagstukke opsy geskuif moet word,
nie 'n erkennmg van die onmag
van die partystelsel om volksvraagstukke op te los nie? As
die partypolitiek nie geskik is
vir die oplossing van die naturellevraagstuk, en die bevegting
van kommunisme nie, dan is dit
ook nie geskik vir die oplossing
van enige ander vraagstuk nie,
maar is dit 'n meulsteen om die
nek van die volk, aangesien
daar onder die partystelscl OOR
vraagstukke baklei word en nie
SAAMGEWER.K word vir die
oploss}ng daarvan nie.

Minister van Justisie verlede Woensdagaand die volksraad
ingelig oor wat die regering van voorneme is om te doen.
Hy bet verwys na die getuienis
wat 'n spesiale kommissie lugewin bet en gese dat d ie Departement besig is om ,grondig
in te gaa'n op alle gesigspunte"
en ook besig is ,om planne te
beraam vir die doeltreffende bekamping" van kommunisme.
Die Minister bet daaraan toegevoeg dat hierdie optrede administratief of wetgewend kan
wees, maar bet nie aangetoon
tot watter mate daar reeds opgetree is nie.
ERNSTIG
Die Kommissie uit die Departement van Justisie wat getuienis oor kommunisme moes inwin, het teen die eindc van verlede jaar verslag gedoen. Hicrvolgens blyk die bestryding van
kommunisme
,dringend,
en
kommunistiese
bedrywighede
kan rampspoedige gevolge nalaat tensy dit die onmiddellike
en ernstige aandag van d~e
owerbeid geniet".
Die Kommissie het onder
meer tot die volgende gevolgtrekkinge gekom:
Behalwc die bedrywighede
van die Kommunistiese Party
wat 'n sosialistiese republiek wil
stig met voile stemreg vir blank
en nie-blank sodat daar geen
onderskeid gemaak word tussen
ras en kleur nie, bestaan daar
ook 'n aantal organisasies wat
onder ander name bekend staan
maar hoofsaaklik bedrywig is
om kommunistiese leerstellinge
te propageer en onder beheer
van die Kommunistiese Party
staan.
SPRINGBOK LEGION

So is vasgestel dat organisasies soos d1e Springbok Legion,
;Friendi of the Soviet Union en
The South African Society for
Peace and Friendship with the
vra."
U.S.S.R. beslis kommunistiesgeOnderteken: D. J. Joubert, sind is en beheer word. Daarby
Voorsitter, D. J. Joubert, jr., is ook 'n aantal lndier-organiSekretaris.
sasies kommunisties.
Voorgestel: Johan Schoeman.
In die vakbonde is die toeGesekondeer: Andy Pretorius.
stand ook ernstig en aan seke-

re universiteite is daar reeds
dosente en studente wat geesdriftige Kommuniste is.
Daar bestaan ook genoegsamc
rede om te vermoed dat kommunistiese bedrywighede in openbare en semi-staatsinrigtings
aan die gang is.
,VALS"
Berigte in Kommunistiese
persorgane word as vals, misleidend, kwaadwillig en ondermynende bestempel.
Minister Swart het voorts aangekondig dat na die kommissie
sy werk afgehandel bet, daar
ook ander kommunistiese organisasies onder die- aandag gekom het. Hulle is die Pan
African Liberation Movement
wat blanke oorheersing wil verwerp. Dit staan in verband met
die Vierde Internasionale. Ook
die New Bantu Union of Africa
word as kommunisties beskou.

Die Vriendelike Sigaret

JOODSE LEIER
V.ERSOEK
PARTYLOOSHEID
Die Joodse eerste Minister va.n
Israel, Ben Gurion, bet kort na.
sy verkiesingsoorwinning die"
mening uitgespreek dat politieke
partye geen bestaansreg bet in
so 'n jong staat soos Israel nie.
,Die gewone opvatting omtrent
'n Opposisie en sy heilsame uitwerking op 'n regering is nie
geskik in die huidige omstandighede van ons jong staat nie,"
bet hy gese. ,Kritiek deur die
pers en openbare mening sal die
beste metode wees vir die opbouende aanmoediging in verband met alles wat die regering
doen of van plan is om te doen,
maar daa~ is geen noodsaaklikbeid vir enige party of partye
om behep te wees met die opposisie-idee nle."

Hoe aangenaam is dit tog om te sien dat die
perd van u keuse gewen het ; om dan te
ontspan en die aangename, koel smaak van 'n
Kommando-sigaret te geniet.

Om elke genot af te rond, rook

Kommando
, In die Stad Rond' ·
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BlllaboUCiellke ltemtllr;ewlllr;a :
(Verlowlng, buwellk, aeboorte, aterfgeval, In memoriam, relultweDJitng,
eDJI.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbetaalbaar. Vir
berbaiiDgs 2:S pat. atalac.
llaDdelaadverteDaiU:
Eerate pluiDg. 2d. per woord. VIr berballnra 211 pat. atalag.
JJI&el<eat;elll op ,.Die 0.8.'' <venJcyn weell:IJks): 12/8 per ja&r of 6/11 per
II maande. Vooruttbe~lbur. Stuur adverteDJIIegeld. bKtelliD11, en tntekengeld
aa YOORSLAG (ED M8.) BPB.., Poebua Ull, B.aapela4.

PartyeNog Steeds In Oorlog
Oor Saak Wat Aangepak
Word ,Buite Partypolitiek'

BOERMEEL
Boermeel op ons bekende eteen·meule
gemaal 23/4 plus bankkomml..le per
100 pond aa.k k.m. b. 1\Uaston Store,
EUm, K.P.
12/1/TK.

Onde.-staande berig van Die Burger se parlementer e
in die blad -.e uitgawe van 16 Februa rie toon
hoc die twee partye in die parlement nog steeds teen mekaar
maneuneer oor die natu rellevra.agstuk ten spyte van die
vooruitsig n·at daar bcstaan om die vraagstuk bo die pa rtyJ)Olitiek aan te pak. Dit skep die indrok of voorstelle ~ir
samewerking hoofsaaklik gedoen word om die ander party
te laat ,struikel". ( Kyk ook ons hoofar t ikel) .

BOllE

PLJL~TE

EN SAAD

Goew-tar;eeuttllaeel'de

MAJ UBA
27 FEB RUARIE 1881

Oroent&-

.-:
ChMltenay
Worte~.
10/· <Deu r Bot>rest>u n A. Viljoen,
Detroit Beet. 11/11. Skonlee: Klein Gem.
Paarl)
II·; Lang Wit Boa, 8/8; Hubbard
Groen, 8/6; PutelpapoentJie, 8/·; Tom
1.
Wataon en Wonder Waatlemoen, 12/-;
Blaaralaal, 17/8; Marblobe TamaueI<Uld, llli/·; Bulderltrula en Rell811ce
Blomltool, 16/·; Bpltzkopkool, 8/ • per Die Berg l'an die Boer en Trt·kpond. Poavry. K.M'.B. - PREl\UERS,
kcr i11een,
P.K. Seboemanaboek.
Die Bel'() van ons durf c11 011.~
GROENTESAAD EN UIESAAD: Vars
dade daarteen,
en goewtrmentl ceaerliCLaeerd. Chan· Jott hct 0118 lie/, jou bemin 0118
tenay 616. Detroit en Eglptlese Plat
soos gecn
Beet 5/ 6. Greenreut Saaderle. 1/ -,
Vroel! Kaapee Pla.t Ul, Australiese
l'tlAJUBA,
ons hoop!
Bruin Ul. Copper King en Kaapse
Btrool, almal 8/· lb. Posvry. Han· Daar sal die grysaard, clie
delsnavrae verwelkom. - Koop Saad·
iOIIgeling en kind
kwekers, Poebua 107, Oudtshoorn.
16/2/TR Vrede e11 rtt.'J in jou sterk rcstitlg vind.
MEDISYNE
Kakies wat storm, die t'lug ,,oos
die wind .. .
A NTIGRYS kunam&tlge haar. kopvel
voedlng. Heretel gryshare blnne
Wcg van die dood.
een maand tot natuurllke kleur, or
geld terug. Oeen kleurstof. 5/6 per
bottel poevry. Kontlnt met bestelllng.
2.
Bebandel aile olektee. - Die Boerevrou, Poebu• 7559, Johannesburg.
27110 Nr. (2) Donder en blits oor die bcrgtoppe nou!
JUEUBELS
Klcingeween;uur in die m6rc sc
l\IEUBELS. Beter meubela teen
grou!
bllllker pryee. Babawaentjles, etoot·
karretjlea, drlewlete, ltnoleums, tapyte, Bomme wat sui$ oor die blillktmeua., ook altyd In voorraad. Oeen
de dou!
Katalogua. Meld waarln u belansstel.
v ade1· . . . . u sce11.
-VISSER-1\IEUBELS, Langstraat 291,
Kee.petad.
3/12/11 Op teen die berg, OOI' klippe e11
rand,
R ADIO
Veg vir ons Vryhcid, vir dierLOUW EN LOUW, die Beroemde
bare land!
Radlo·lncenleura. Stuleweg. PAROW,
verkoop en berate! Radio's en Elektrleae Blocd is vergiet rir ons lcosbare
Toe1telle. Oereglstreerde Elektrlelteltlpand,
aannemera. Foon 9-8435.
Oorwinnnig t•erlecn.

ver~laggewer

.,Ten gevolge van 'n besluit de Sap-party wat die verdaging
wat die Sap-party onlnngs met voorgcstel hct van 'n debat oor
n meerderheidstem afgedwing die naturellc-vraagstuk.
het, het die Senaat vanmiddag
,.Die skit'like vudaging vir d il'
om halfdrie sy werksaamhede dag is toe te skryf aan die
hervat. Om vyf minute oor vyf amendement wut die R eger ingswat dit egter 'n lid van diesel!- party ingedien bet en wat die
Opposisie o nge\'eer in d ieselfde
benarde posisie geplaas b et as
Sal ons nie stl·y vii' die Roem h ul kollt>gos in d ie o nlangse
wantroue-debat in d ie Volksreeds bchaal!
MAJUBA, ons hoop, ons m.ag raad.
,.Sen. Brookes, Naturelle-vernie nou Jaal!
teenwoordlger en liberalis, het
Kom, wees bercicl!
Na die oortcinnillg kom droef- sy voorstcl ingedien oor die verhoudinge tussen blank en nieheid Cll t•rcug,
Dit was 'n slag tvat ons lank nog blank wat aansienlik sou verswak het ten gevolge van die
sal heug,
Ons sal onthou, maar . . . her- Regering se kleurbeleid.
.,Dit was 'n voorstel wat so
inner die Jcug:
reg-reg in die kraam van die
Daar wag nog stl'yd!
Verenigde Party pas, en as alles
volgens Sap-plan verloop bet,
4.
sou daar natuurlik sondcr meer
Ossewabrall(/u·au, staml t·as vir van hulle kant voile steun aan
dr. Brookes se voorstel verleen
"die Volk!
Elke (Jl't'aar wat o11s hemel be- kon word.

wolk
•
moet on!! oorwin, 't.cant .. .MA·
JUBA t•el'tolk:
V7·yltelcl en Vreug!
Die oprocp klop 1·eecls (l.an clkCC11 sc ruit,
Dit strck t•an die Noorde en
VIr die beete en duldellkate luld3.
aprekerOJenste op enlge plek, uook vir
raak rl"ecls die Suid,
veuterkera, Juldsprekers, mlkrorone en
Oor
MAJUBABERG's
krui11
parte - groot en klelnbandel - 1kry!
aan: P. D. SMUTS RADIO (EJENS.) Sal on~ nie 'l:eo vir ons Volk en
klil1l.: staclig maar luid:
BPK., Hootstraat 287, Paarl. Foon 7115.
ons TaaZ'!
8taa11 t•a., BOEREJEUG!
llS/9/48

,.KANS GEGEE"
, D ie Sapp e w ut so haastig
was om d ie Senaat \'a ndag a l
te laat byeenkom , was dadelik
in die m oe ilikheid. Tot In daardie stadium het die twec Naturelle-verteenwoordigers en twee
Nasionaliste gepraat. Dit was
tyd dat 'n woordvoerder van die
Sap-party opstaan. Dlt het sen.
M. J. van Breda gedoen, dog nie
om te praat nic, maar om die
debat te laat verdaag.
,,Dit gee d ie Senaat ~>e Sappe
k a ns om te beslu it h oe bulle
sen. B rookes se voorstel en sen.
V erwoe rd se o m e ndem e n t moet
d eurt r a p sonder o m in die proses te struike l."

,.SKEEF GEL OOP"
,\'an R eger ingskant b t>t dr.
II. F. Verwoerd "ake vir die
Suppe egter sk eet Iaat loop. Hy
het 'n amendement voorgestcl
waarin die Senaat die mening
moct uitspreek dat die geleent-

•

Hy wa t in , Die
O.B." adverteer is
werd om ondersteun
te word!

VOLKSEIE ·STELSEL

TE K OOP

OEDROOODE VRUGTE. - Barry·
merit aedroogde vrugle poagelcl betaald
In Unle, In :S en 10 pond-klltlet. Appel(vervolg van bladsy 4)
rlnse 3-Diamant, 2/1; Per1kes, 3Diamant, 2/1; Pere, 3·Diamant, 2/1;
die
.,laerhuis"
nl. die Tweede
Vye, t·Diamllllt, 2/3; Prulmedante,
110/00, 1/8~; Rosyne. 3·Diamant. Volksraad.
10~d.; Troa-Rosyne, 4-Diamant, 1/3:
Okkerneute, 2/3; Amandela, 1/9; per
pond. Volledlge Pryslya verkrygbaar
VOLKS:\IAN:\'E
van Roberteon-Handelsverenl&lng. Pos·
24/\l/TK
bus 7, Robertson.
TeE>n d ie m u re b et n ie die
OESUIKERDE VRUOTE. - Barry- portrette van die k o ning ('ll
merit gelulkerde vrugte, 8/8 per ses koningin van E ngeland gehang
1 pond·pal<kles of 0/3 per lS pond- nie, maar dit> portrette van dit'
kl.asle, posgeld betaald In Unle. Kon\ant met besteJHng.
Ona atuur ook Voormanne. So kan op die porseaulkerde en cedroogOe vrugle ten
behoewe van klt~nte aan vrlende oorsee.
Verdere be1onderhede verkrygbaar by
Die Robertson-Handeleverenlglng, Pos· WAPENS EN M D IUNISIE
bus 7, Robertson.
24/1;.trK
van a ile soorte
Groot voorraad .22-Gewere
TE KOOP
PLAAS TE KOOP- 2,000 MORGJ::
Manie de Villiers,
Op greos van UnlondalA en Wtllowmore
pragUge water plaaa uJtmuntend vir
P laza-Toiletsalon,
bome, Ju~ern, eaalery, plaMltery; vir
vee. beeste en perde teet; plaas Is Voortrekkerwes 102A
PAROW
beplant met omtrent 2.000 versklllende
Teletoon 98-9181
eoorte vrugtebome eo dulsende kan no.:
28/8/TK
aangeplant word. Volop water-vaste
lopende water, geen beurte. Groot - - - - - - - - - - - PQpullerbos en groot doornvlel op
pta as.
Plaaos Is twet kante met proef en
twee kante stock proet omheln.
1 groot woonhuls: 9 vertrekke.
1 groot woonhute: 6 vertrekke.
Lykbesor gers, Graf steenmaken,
1 grool wa~nhula geaklk vir 4 karre.
Begraf nisversek eraars
VIr verdere be•onderhede tree In
verblndlng met L. R, roskantoor DP
Vlakte, Oor Wlllowmore.
9/2/3
Bloemfon tein P retoria

*

tret duidelik die portrct van
Andries Pretorius en ook van
Paul Kruger en Pict Joubert
Uangs mekaarl ondersl{ei word.
Dit is ook simbolies van die
t>il' Suid-Afrikaanse ~>telst>l. Die
twE>e opponente met dit> pre~>i
dont!>verkiesings bet m<-kunr nie
gellurig geoppont>er en die volk
Vtlrdt•l'l nie. \VannN•r dit nie
verkiesin g is nie, werk bulle
hartlik saam in die Uitvoerende
Rand, en bulle portrette hun g
lung" mekaar in die Volksruudsua! - geeerd dt>ur die b elt> v('rgadering.

SOUT

SOUT vlr dadellke atlewerlng In
goele aaokke.
Brand.,.·agte, om •n
eerllke be1taan te maak vra ek u
vrlendellke ondereteunlng deur van my
sout te beatel. Speslale A1 80/·;
Sneeuwlt No. 1 70/·; Wit No. 2
601· per ton vrygelaat.
Soutwerke
tevredenheld
gewaarborg.
Adrea:
Komdte. 1\lev. l\larUe Venter, Poesak
No. X4, Arbeldeloon, Bloemfontein.
19/1/TK
STEEN'lllA.AKMASIIENE. - ,.Kleine
Wonder" vtr die maait van llandaard
srootte aemtntstene van II dm. x 4 11/18
dm. x 3 dm. teen .f30, or .£20 aonder
~oet1tuk.
Luukle modelle teen ill
eutra. V.o.a. Hopefleldetule. Bandelsnavrae word verwelkom. Om be·
aooderbede en Ulustraslee akryf aan:
Kleine Wonder SteenmAIIJiene (8.A.)
._ent.kappe, Posbll.l 18, Hopetleld,
18/11/T.K.
K.P.

Dit is seker nou duidelik dat
indien 'n nuwe gebou vir die
wetgewende Jiggaam in Pretoria
opgerig word, die eic SuidAfrikaanse tradisle wat vantevore in Pretoria tot openbaring
gekom bet, weer voortgesit moet
word - nie net terwille van die
tradisie as sodanig nie - maar
elke land hct nou cenmaal die
stelsel wat die bcste by hom
pas. D eur terug te keer tot ons
1M T akke
eie stelst'l, en o ns eic soort vergadersale volgens eie Suid Afrikaanse modt'l, kan o ns vir
PLUIMVEE
onsself net \'Oordl't'l besor g stoflik sowt>l os geestelik.
Die Beste Flnna om u PLUUO'EE,
EIERS en ander PRODUKTE aan
Soos reeds aangedui, sal die
te stunr Ill:
Parlementsgebou in Kaapstad
C. M. ELOFF EN KIE. te klein word - indl.en dit nie
(Edma.) Bpk.
reeds al die geval is nie. \Van~lOREliiAB.K <Poabua 11811) Newtown neer is die beste tyd om weer
nuut te begin te Pretoria?

• H u.lle wat in ons blad
adverteer, het die
eerste aansp•aak op
ons geld!
~

...........

DAMESHOEDE, I
modieus en deftig, •

by

PAROW

Terlf!yl die
passas1ers slaap...

EIE TRADISIE

A.V.B.O.B.

.................

held nou daar Is om die verhoudinge tussen blank en nle-blank
de<ur die toepassing van die
apartheidsbeleid te verbeter, en
dat d ie Senaat sy sam ewerking
toesf- ann die k o mmissie wat die
naturellevraagstuk b uit.eka n t die
part)'J)olitiek m oet ondersoek •
.,Die
,slegte'
verhoudinge
waaroor dr. Brookes sy gewone
peil van welsprekendheid berelk
het, het egte-r ontstaan lank
voordat die Nasionale Party die
regerlng oorgeneem het.
<Van
die A.P. word nie melding gemaak nle.-Red. O.B.>. Dlt Is
'n crflating van die V.P.-bewlnd,
en daarby het nou gekom al die
moedswillige propaganda.
.,Dit was een van die stc-;·k
argumente van dr. Verwoerd se
uun vallend e toesp raalc waarin
hy deur sen. P. W. le Roux van
Nickerk gesteun is.

DIE DATUl\-1
I n 1952 vil'r ons die 300ste V(lrjaarthg van Jan van R iebel'ek .
In 1952 t>al dit presies 100 jaar
Wt'l''i dat die Sandrivil'rkom·t>nsie omlt'rt.-ken is. Is d it n ie ook
bl'langrik nit>? En in 1952 sal
dit ISO jnn.r wees dat die Vrt>de
von Vert•en iging ondertekl' n is.
Die Jode het hulle staat 2,000
jaar lank onthou, e n hullc het
dit nou weer gekry.
E n ons, kan ons o ns staat nle
eer8 60 j aar lank onthou n le?

D1s byna drie-uur in die more en dit reen dat dit
g1ct. 'n Sein langs die lyn dcurdring die nagtelike
duistcr en die Patrolman weet dat die nagtrein oor 'o
paar minute verby sal gaan.
Dis aan hom opgedra om die baanvak veilig en skoon
le hou. Hy weet ewenwel dat as die nagtrein verbysnel
en hy met 'n flits van sy lamp goeienagsc, daar net in
lntwoord daarop 'n vriendclike teengroet van die kant
van die treinpersoneel sal volg. Hulle sal weet dat
1lles in die haak is.
Die passasiers slaap gerus. Geeneen van bulle weet
·elfs dat daar so 'n Patrolman bestaan nie, en slegs
wcinige is bewus dat daar nog baie soos by is wat dag
en nag 'n wakende oog op die lyn hou . . . wat werk
terwyl ons slaap . . . en wat voortdurend besig is om
die uitrusting langs die 14,000 my! van ons Spoorwee
sorgvuldig na te gaan en te toets, sodat reise per spoor
deur die lengte en breedte van die land op die veiligste
en gerieflikste wysc, en dit met die grootste betroubaarbeid, afgelc kan word.

SUID-AFRIKAANSE SPOORWEE
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VRYHEIDSDAG
Op 27 Februarie 1949 sal ons
vlr die agste keer Vryheidsdag
vier. Op daardie dag sal dit
presies 68 jaar gclcde wees dat
genl. Piet Joubert, aan die hoof
van die Boeremagte, die oorwinning behaal het oor die
Engelse mag, by die berg Amajuba. Dit is ook die rede waarom ons hlerdie gedenkwaardige
dag VRYHEIDSDAG noem.
Vryheidsdag voer ons gedagtes terug na die bale Afrikaner-heide wat langs ons
vryheidspad geval het, maar dit
neem ook ons gedagtes vooruit
na die toekoms. 'n Toekoms
wat baie donker Is. In die verlede is daar dlkwels op die
kommunlstlese gevaar en ander
dinge wat ons toekoms duister
maak, gedlnk. Laat ons vanjaar 'n blik werp op 'n ander
gevaar wat 'n groot gedeclte
van ons mcde-Afrikaners bedrelg, nl. verarming.

I

nle. Hulle kom nie in aanraking met ander mense soos ons
nie. In die meeste gevalle is
dit die kindertjies wat daaronder ly. Hulle ly aan ondervoeding en in baie gevalle is
bulle kleertjies nie so mooi en
goed soos ons klere nie. Hulle
kan nie so 'n goeie opvoeding
as ons geniet nie omdat geldelike omstandighede dit vir hulle
onmoontlik maak.
Bale van
ons sogenaamde ,.gegoedes" verafsku hulle en mettertyd ontwikkel hulle 'n minderwaardigheids-kompleks.

As ons daaroor nadink dan
kom ons tot die slotsom dat
bulle tog maar net sulke Afrikaner-seuns en -dogters as ons
is wat deur dieselfde God geskape is. Waarom vermy ons
bulle dan ? Sal dit nie beter
wees as on s met bulle vriende
maak en bulle probeer help nie.
Ons kan vir bulle moed in
praat wat hulle so nodig het.
In bale van ons groot stede en Ja, daar is so bale manierc
dorpe woon daar hulsgesinne waarop ons bulle kan help.
wat nle so bevoorreg soos ons is
Boerejeug, moenie dat ons
ons mede-Afrikaner agterlaat
in die drang om self vooruit te
kom nie.
Probeer daardie
swakkere saamtrek na die boer
dinge in die !ewe waarna ons
alma! streef! Alleen dan sal
ons waarlik VRYHEIDSDAG
kan vier as ons weet dat ons
mede-Afrikaner-broer en -suster ook van daardie dinge bevry is.

Vaalpense,
Woltone,
Kaaplanders ! ! !
Waar isjulle?

Ja, ons vra nogeens, waar is
julie? Wat word van al julie
nuus? Ons weet dat alma! van
julie kllphard wcrk vir Vryheidsdag en die laert rckklng by
die Voortrekkelrmonument aan
die· elnde van die jaar. Waarom
sktyf julie nie aan ons en vertel wat julie doen nle, of dink
julie dat ons nie ook nuuskierig
is nie? Pos die berlggie van
daardie funkslc of laertrekklng
wat julie gehou het of skryf
aan ons wat julie doen vir die
Monument-laertrekking na DIE
BOEREJEUG-REDAKSIE, Posbus 1411, KAAPSTAD sodat ander Boerejeug-lede ook kan lees
wat julie doen. Kom ons kyk
watter Boerejeug-afdellng eerste
is met sy nuus!

Laat 1949 se Vryheidsdag ons
erps wees, laat dit 'n mylpaal
in ons B eorejeug-geskiedenis
wees omdat ons besef dat daar
ander Afrikaners is wat ons
moct help en gaan help.

,HifRVAN fN
DAARVAN"

Vryheidsdag
In Die Paarl
Op die 5de Maart word Vry-

BELLVILLE BEDRYWIG
GEDURENDE 1948
Die Boerejeug van Bellville van die skoolvakansie het somvan ons Boerejeug-lede
jaar fluks g€werk en het pro- die Laertrekking te Fransehbeer om elke Saterdag byme- hoek bygewoon.
Met die oog op die feit dat
kaar te kom, by welke geleenthede bulle besig gehou is met daar 'n moontlikheid b.estaan dat
gipswerk, sein, naaldwerk, sol- ons in die nabye toekoms 'n bydeerwerk vir die seuns, oefening mekaarkomplek sal he, hoop
ons dat ons lekker sal werk in
van vlagparades en spoorsny.
Heelwat uitstappies is gereill die jaar wat voorle, vera! met
o.a. na die museum, akwarium, die oog op die Boerejeug Monukasteel en ander plekke van be- mentlaer in Desember 1949,
lang. Verskeie plaaslike laer- waarheen ons Bocrejeug-lede
op Boerejeug-onkoste wil stuur!
trekkings is goed bygewoon.
Net voor Fondsdag hct hulle
'n geslaagde etc- en volkspeleaand gehou waarop die mool
bedrag van £20 ingesamel is.
Die ondersteuning van die kant
van die publiek was uitstekend.
Kort voor Kersfecs is 'n gesamentlike Kampvuur vir die
hele Gcneraalskap gehou te
Parow.
Hierdie funksie was
gebou in die pick van die jaarlikse Kersfeesboom
en die
Boerejeug en talle ouers wat
teenwoordig was, het dit terdee
geniet.
<J A2b4/ 9) het in die afgelope mige

heidsdag in die Paarl gevier.
Die Boerejeug van die Boland
moet alma! daar tec·nwoordig
wees. Onthou net om die volgende saam te bring: vleis of
wors en toebroodjies, 'n stukkie
hout vir die Vryheidsvuur en 'n
fakkel want die Boerejeug gaan
Gedurende die laaste week
dcelneem aan 'n Fakkelloop. Die van die skoolkwartaal het die
funksie begin om 5-uur n.m.
kommando 'n afskeidsaandjie
vir die jaar aan die huis van
mev. Malan gereel by welke geleentheid die bc-kers vir die
seun en dogter wat die bcste
Op 24 Februarie word daar presteer bet, nl. Elria en Andrli
weer volkspele te Goodwood ge- Malan, deur Kommandante Rehou. Die Bocrejeug van die tief oorhandig is. Ongelukkig
Skler-eiland, hul ouers en O.B.- moes daar toe ook van hierdie
vriende is hartlik welkom. Die twee flukse Boerejeug-lede affunltsle begin om 8-uur n.m. in skeid geneem word maar ons
we-et dat bulle hul gewig sal indie Kerksaal.
goo! waar bulle gaan.
Gedurende die eerste week

Volkspele Te
Good wood

Dine e In
Kaapstad

Vanaf 7-uur nm. op Vrydagaand, 25 Februarie kan u 'n
heerlike etc kom genlet in die
Komiteekamer van die Groote
Kerkgebou. Die kaartjies kos
3 - vir grootmen!'le en 1/ 6 vir
kinders. Alma! is hartlik welkom. Later in die aand sal
daar volkspele gespeel word.

Verjaardagketting

Vanaf die 20ste April gaan
ons weer die verjaardagketting
publiseer. Boerejeug-lede wat
verlang dat bulle name in die
verjaardagketting moet verskyn
moet sorg dat ons bulle name
en adresse voor of op 11 April
ontvang. Pos die briewe aan:
DIE BOEREJEUG-REDAKSIE,
Posbus 1411, KAAPSTAD.

Boer eseun en - dogter in drag.
Be'!it u a l een ? BesteI dit
dndelik van : B oerejeug-b oofk wartier, Posbus 1059, Pretor ia.
Die volledlge uniform van die
s(•uns k os £4 12s. 6d . terwyl af lweldin gs van die dogter s ook
vu n bogenoemde a d r es verkry
k a n word.

BRIE WE- KOLOM
Posbus 1411,
adres is Tussenkomst 448, PriKAAPSTAD. vaatsak 1023, Rustenburg, Tvl.
Sy wil graag met seuns en dogBeste Maats,
Hierdie keer het ons darem ters van 15 jaar en ouer korSTOFFELINA
meer briewe ontvang. Blykbaar respondeer.
raak ons nou eers ontslae van PIETERS se adres is Hillside,
die vakansie-gees. Ons hoop Posbus 1, Tweeling, Ovs.
Bale dankie vir julie briefies,
dat dit ook die ander lesers sal
aansteek sodat ons sommer maats, ons hoop dat julie sompakke briewe in die volgende mer bale penmaats sal kry.
Boereseuns en -dogters kan
uitgawe kan beantwoord. Onthou net om in die toekoms al ook aan Pans Taljaard, GcrGOODWOOD,
jul brieofies aan die REDAKSIE, trudestraat 3,
DIE BOEREJE UG, POSBUS K.P. skryf. Hy is 18 jaar oud
en skryf graag.
1411, KAAPSTAD, te stuur.
Boerejeug-lede
wat
met
Anna Terblanche en Stoffellna
Pieters is albei 16 jaar oud en maats In Nederland wil korreswil graag met maats korrespon- pondeer kan hulle name en
deer. ANNA TE R BLANCH:It sc adresse aan ons stuur, aangesien DI E O.B. ook daarheen gestuur word.
JEUGVELDKORNET,
baie
dankle vir u brief waarin u vra
om wenke in verband met interessante Boerejeug-werkprogramme. Ons raal u aan om in
te teken op VUURSLAG waar in daar elke maand 'n baie
goeie werk-program gepubliseer
word. Die adres is Posbus 1059,
Pretoria en die intekengeld 3/6
_ . per jaar.
Boerejeug-groete,
REDAKSIE.
DIE BOE!tEJEUG.

BOEREJEUG-OPLEIDING

1 -----~
E lke Boerejeug-lid wat
I

1

Steyn~Geskenlt

-

kom Terug
Die silwer messegoed
wyle pres. M. T. Steyn vyftig
jaar gelede aan mev. Steyn gesken k het, sal wanneer sy haar
84e verjaar dag herdcnk, weer
aan haar t erug besorg word.
Tydens die Engelse-oorlog
was sy verplig om die silwer
eetgerel van 700 stukke te verkoop. Tans Is dlt deur bemiddeling van mnr. N. C. Havenga
teruggevl nd. Dit blyk dat die
messegoed, nadat dit 'n tyd lank
in Engeland was, aangekoop is
vir die Goewerneur-generaal sc
huis in K aapstad. Tans is daar
nog net 2715 stukke oor. Op

j

elkeen Is die letter S gegraveer. 1

,

.

1

'n laertrek b)·gewoon b et
k a n dunn·nn getuig dat
die verb!) t in d ie lner een
van
die
aangenaam ste
Jll'riodes in sy lewe was.
Dit is egtt>r n ie 'n plek
wn:1r danr n et rondgele
worcl n ie, m aar da a r word
besonder e aandag gesk enk
nan (lie opleiding van die
jeug.
~leegaande
toto's
van ' n onlangse Boerejeuglat~r
in
Tr a nsvaal
werp ' n blik op wat in so
'n k amp aangaan . Links
~o is ' n Iaer ganger besig
om 'n bood.skap m et viae
te sein t erwyl 'n offisier
re~!l besir is m et ' n lesing.
On der links: Boeredogters
bes ig om die m iddagete
,·oor te
berei terwyl
h o n g e r i g e laergangers
(r egs) aa ntree om bulle
kos te onh•an g.
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!
I

I
~~

!
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BLADSY AGT

K.G. OOR ONTAARDING
(vervolg van bladsy

1)

bet gehoop dat dit die afsluiting sou wees ~·an die broedertwis-kapittel.
Toe kom die algemene verkiesing van 1948 <'n dnar bet
iets gebeur wat aile hoop vir
samewerking
vernietig
het.
Onder die elf setels wat ann die
A.P. toegckcn Is, was twee
stedelike kiesafdclings - Brakpan en Roodcpoort. AI die kandidate is d<'ur mnr. Havcnga
self genomineer. Hy hct ook
mnr. John Vorstcr en mnr.
Louis Bootha bcnoem, maar
teen hierdie twet> per.,one, teen
wie se karakter niks ingebring
kan word nie, bet die H.N.P.
dadt>lik beswaur gemuak op
grond van die feit dat bulle
O.B.-It><le i11. Dit was vir spr.
'n baie groot skok.
Hicrdie veto deur die H.N.P.
is d<'ur spr. op Stellcnbosch aangekondig. Daarop het 'n lang
vcrklaring gevolg waarin dr.
Malan beduic hct dat hy homself gcen veto tocgeken of so 'n
reg uitgeoefen het nie.
WEET NOU WIE HET
GEVETO

'

Sedertdien bet hierdie veto
weer plaasgevind en het die
masker
ook
afgeval.
Die
Transvaler (H.N.P.-orgaan) van
10 Desember 1948 het onder
groot opskrif geskryf: ,,H.N.P.
WEIER O.B.-KA:II."'DIDATE."
Niemand het hierna getwyfel wie vir John Vorster
geveto bet nie.
Mcnse het spr. kwalik geneem
omdat hy toe gese het dat dr.
Malan Jicwer die O.B. uit die
parlement wil hou as Sappe.
Kort hierna bet die huidige
minister Ben Schoeman en destyds voorsitter van die Randse
H.N.P., aan mnr. \'orster, wat
toe onafhanklik gestaan bet,
self verklaar dat by !'erder vir
mnr. Trollip (die V.P.-Imndidaat) in die parlemt>nt sien as
\ir mnr. Vorster. U kan hierdie
feit~ kontroleer d!'ur nan mnr.
Vorster self te skryf, bet dil'
K.G. gese.
Die Osscwabrandwag in WesKaapland hct daarna besluit dat
hulle nic sal stem nie voordat
hierdie saak nie in orde gebring
is nie, maar spr. bet gemeen om
'n uitweg te vind deur plaaslike vredes te sluit waar kandidate onderneem om die <liskriminasie teen die O.B. af te
le. Die E'er'lt('l plE'k wat vrede
gesluit hE't was Rustcnburg en
die O.B. ter plase bet hom in
die stryd gE'WE'rp. Hierna bet
dertig-veertig H.N.P.-kandidate
en besture t.'rewoordelik sodanige ondtrnemings teen die
O.B. gegee en tot ,·anaand toe
bet nie een van die kandidate
(tans L.V.'s) hul woord nagekom deur op hul kongresse of
in die op<"rbaar beswaar te
maak teen die diskriminasie nie
- sells nit.' toe mnr. ;\lax Smuts
as A.P.-kandidaat in die Paarl
en mnr. 1\laehil'l Elotr, A.P.-kandidaat te Vl'ntersdorp, geveto is
omdat bulle ook 0 :S.-Iede is nie,
t>n dit nadat hierdie twE't
manne hul woord in ;\lei 1948
nagekom E'n mense aangebring
bet stembus toe!
Dit hl't vir die Ossewabrandwag getoon dat die stryd tot
die bodem toe sal gaan en dat
bulle sal aanhou totdat bulle
met>n die O.B. \'ernietig is.
,RED!"

,VETO!"

is van die Transvaalse Landbouunie, het mnr. Jan Wilkens,
L.V., tydens die verkiesing
gehelp
nadat
laasgenoemde
vrede gesluit het, maar ook hy
is geveto.
,
,Op bierdie maniE'r bet ons
tot die oortuiging gekom dat die
kreet oor blank Suid-Afrika nie
opreg bedoel word nie, maar dat
dit bloot 'n pratypolitieke slagkreet is. As blank Suid-Afrika
in gevaar is, dan bet gE>en
blanke die reg om sy lyf weg
te steek nie. Maar dan het
niemand - nie dr. 1\lalan of
enigeen - ook die reg om
mede-Afrikancrs te belet om hul
plig te doen nie. Ons is moeg
vir hierdie dinge en tlie swuard
wat altyd net na een kant toe
sny," bet die K.G. onder oorweldigende toejuiging '~rklaar.
WAARO;\U
Waarom gebeur al hierdie
dinge? Die rede vir die H.N.P.
se jongste optrede - hul veto
van O.B.-Iede binne die A.P. en
daarom ook teen die Afrikaner~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~

1£I,250 Geskenk;
~ Ongeveer £1,250 is deur
§ offisiere uit bul eie sakke
~ gE'SkE'nk ' 'ir propaganda§ doeleindes op die laertrek

~ verlede Saterdag op Wei~ lington in gevolge 'n op§ rot>p ,·an die voorsitter,
~ hfgenl. P. R. Retief, wat
§ self
£100 geskenk bet.
~ Ander honderdponders was
§ gebiedsgenl. dr. F. D. du
~ T. van Zyl en hfgenl. \V.
~ P. Burger.
'n Volledlge
§ lys van die donateurs sal
~ in ons volgende uitgawe
~ verskyn.

~
§
~
§

~

~

setels. 'n Volk kan nie met
haat-opsweping bestaan nie! Hy
dink o.a. ann die Kosa-pamflet
wat vir die kandidatuur van dr.
P. J. Schocman, nasionale kandidaat, uitgegee is waarin Kosanaturelle opgesweep word teen
die Engelssprekendes
teen
mede-blankes in 'n stry<l om
bt>houd \'an blank Suid-J).frika!
Daar is verder die skindcrveldtog wat in die boesem van ons
volk gelos word. Gcdurig word
die volk opgesweep en met haat
vervul teen mede-Afrikaners
deur belastering van hul karakter. Maar dan kry ons ook die
verskynsel dat openbarE' persone vanaf 'n openbare verhoog
hul erewoord kan gee E'n dan in j• OFFISIERE VAN NOORD-TRANSVAAL: 'n Blik op ~
'n gedeelte van die 250 hoof-offbiere van Gebied F
gebreke bly om dit na te kom.
Dit beteken dat die erewoord
wat op 5 Februarie in Pretoria byeengekom bet en die
geen betekenis meer in die
Ieiding van die Grootraad met geweldige geesdrif en
openbare lewe bet nie en dat
eenstemmigheid aanvaar bet.
die eerbaarheid en fatsoE'nlik·:++:
..
:
...
:
..
:
..
:-:
...
:
..
x
..
:.-.:
..,..:..:..:·,.:...;...:..:··:··:..:..:..:...:..:..:..:..:...:..:....:..:...:. . . . .x ...: • t a t c ,;
heid van ons volk <IE'ur die
modder gesleep word. So by
voorbeeld sit die O.B. vandag
met 30-40 waardelose I.O.U.'s
van openbare persone in sy sak.
As ons volk geleer word dat
sy openbare manne geen verpligting het om hul erewoord
Onder voor<;itterskap van hoofgenl. P. R. Retief, en na.
te hou nie, dan word daar opening met gebed deur dr. J. H. J. Greyvenstein, is een
gevr()et aan die sedepeil van die van die geesdriftigste laertrekke van Wes-Kaaplandse
volk, en dit gaan veel dieper as
offisiere verlede Saterdag in die \Vellingtonse stadsaal gebou.
die verlics van 'n sctel.

i
:!:

SE.LDSAME. GE.E.SDRIF
OP OFFISIE.RSLAE.R

Oos-Koa-pland
Sal Nie Stem

!\leer as vierhonderd offi!>iere, wat aile kommando's tot in
die verre Noordweste verteenwoordig het, was teenwoordig.
Die geesdrif word weerspieel uit die feit dat hierdie offisiere
uit hul eie sak na. 'n oproep van die voorsitter om fondse
vir propagandadoelcindes, binne korte tyd £1,250 op die
tafcl gehad bet.

§
Die hoofortisiere van Gebied
~
Die bclangrikstc punt van be§ B (Oos-Kaapland) bet op 17 sprcking was die houding van
Februarie
op
Cradock
vergader
~
die Ossewabrandwag in die pro§ om die politieke toestand in vinsialc verkiesing. Die uiteen~ oenskou te neem. Na bespre-

setting van die K.G. is met groot
~ kings is E'enparig besluit om akklamasie ontvang, en sy toehoE'genaarnd
geen
deelname
aan
§
spraak op ,die opcnbare verga~ die verkiesing te be nie en dat dering die aand, soos elders in
die '"erkiesing beskou moet wortl

~ as 'n blote H.N.P.-verkiesing.
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllif- Die offisiere bet ook bulle sterkste a fkeuring u itgespreek oor
party - is omdat bulle meen die gemene aanvalle op die
dat hulle 'n fout gemaak het om Kommandant-gene.raal en die
'n bondgenootskap aan te gaan Ossewabrandwag in die partyomdat bulle meen dat hulle pers deur middel van naamloRe
sterk genoeg is om aileen te britwe.
Die K.G., dr. Hans van Rensveg. Daarom wil hulle nou
burg, het die offisiE're toegealleen loop.
\'an die pro\insiale verkiesing spreek en bulle ingelig oor die
moet 'n proefneming gemaak politieke gebeure van die afgeword om te kyk of bulle sterk lope maande.
(Berig: P. M. du Plessis,
genoe~is. As die toets misluk,
Sanlamgebou, Cradockl
dan sal daar weer op die bondgenoot terug geval word en tlan
sal die duiwe wt>er koer.
1\fnr. J. H. Theron, komdt.
1.\>l.a.w. die doe! vnn die provinA11b2, Merweville, is vir 'n
siale verkiesing is om te kyk
maand in die Volkshospitaal vir
of samewerking met mede-Afribehandeling. In sy pick is mnr.
kaners nodig ls. En as daar
Kosie Erasmus, Rietvlei, Merwegevind word dat bulle under
ville.
Afrikaners nie nodig bet nie,
dan sal die brot:'df'rstryd voortgesit word.
,,As hullt dan alleen wil
regeer, kun bulle aileen \'eg.
Ons sal nif' in bulle pad
staan nit>. Dit is ons hooding
en ons sal bulle nie in die
Op 'n baie gee'idriftige otriwiele ry nie.
Ons volg
\\'es-Kaaplund
m.a.w. dit.'st>lfde beleid as sierslaer van
mnr. Havenga en die Afrika- (Gebied A) \'t'rlE'de ~terdag op
nerparty. Ons wil bulle nie \VeUington, is dr. Hans van
!labotel'r in hul proefneming Rensburg onder langdur ige toejuiging ht.'raangestel as KomniE'.
,Ntt wat met mnr. 1\lax mandant-gt>neraal nadat offiSmuts, mnr. 1\[. Eloff en mnr. siere vnn a l die provinsiE'S hom
1<~. Robtrtson gebeur bet, is d it in die afgelope paar weke op
vir my onmoontlik om met 'n reek!! laertrekke herkies bet.
Die Allju nk-K.G., genl. J. A.
bf'hoU<l van tnige druppel selfrt>'>pek 'ir mense te stem wat Smith, bet die a.anstelling nabulle dit aangedoen het. Ek sal mens die Grootraad waargehierdie kamerade in die steek net.'m, waarna die offisiere, wat
<lit> stadsaal vol gesit bet, hom
laat as E'k gaan stem."
uitbundig toegejuig en Psalm
1S4 toegesing bet.
BESOEDELIXG
Die felt dat offisiere oor die
Ten slotte het dr. Van Rens- lengte en breedte van die land
burg verwys na die besoedeling hiE'rdie 'ertroue en toegeneentvan ons volksmoraal - 'n ding hei<l uitgespreek bet teenoor
wat baic swaarder weeg as 153 diE' man wat op hierdie tydstip
juis <leur 'n ongeewenaardE'

Genl. J. A. Smith is <leur die
K.G. weer anngestel ns AdjunkK.G., terwyl die otfisiere dr. Van
Zyl herldt>R ht"t nR Gebit><lsleier.
Dr. Van Zyl is ook deur die offisiere by mondl' van hfgnl. Willie 1\larsh geluk gewens met sy
tydt>lik('l benoeming as professor in sn~·kunde aan die Universiteit Kaapstad.

(vcrvolg van kolom 5)
paganda te maak vir hierdie
hervorming t<>tdat die volk dit
aanvaar.
Terwyl ons egter nog blnne
die parlementere stelsel is, be-

preit die O.B. sarnewerking tussen die verskillende nasionale
partye, en doen hy sy plig ook
in hierdic opsig in belang van
volksccnhcid, het genl. Smith
bcsluit.

Keer op keer is die spies teen
die O.B. gekcer. Elke kccr ontbrand die kreet: red blank SoldAfrika, maar intuss('ln word
mede-Afrikaners geveto.
Nicmand hoef te vra wattcr soort
(Vcrantwoordellkheid vir aile poll·
Afrikaner
Max
Smuts
en lleke
bcrigte en komrnentaar In hlerdle
Machiel Eloff is nie. Tydens die ult gawe word, lensy anders vermcl<l.
algemene verkiesing het mnr. aanvaar deur N. G. S. va•n der Walt,
Groote Kerk-gebou 703. Kaapstad.)
P. Hugo, L.V., mnr. Smuts versoek om te help en hulle het
., DIE O.B." word gedruk deur Pro
saam vergaderings toegespreek. 0" Eecleala-Drukkery
Beperk, Stellcn·
Vir die oorwinning \an mnr.
boecb, vir die elenaars en ultcewera:
VOORSLAG (Edma.) Beperk, Groote
Hugo was by onmisbaar. Ook
Kerkgebou
703,
Potbus
1411.
mnr. Eloff, wat onder-voorsitter
Kerkpleln, Kaapatad.

ons blad weergegee, kan beskou
word as 'n weergawe van die
standpunt van die offisiere.
Verskillende verslae is ingedien. Die Bocrejeug-hoofkommandant, mnr. Ben Pienaar, het
versing gcdoen van die Boerejeug en o.a. gemeld dat die
Boerejeug in die Gebied met
ctlike honderde uitgebrei het die
afgelopc jaar.
Die
Adjunk-K.G.,
genl.
Smith, bet na aanleiding van
die skinderveldtog teen dit>
K.G. gevra dat offisierE', waar
buUe 'n skinderbek teenkom,
getuies moet kry sodat 'n
'oorbeeld van hom gemaak
kan word.
Verslag is verder gedoen deur
die Gebiedsleier, dr. Van Zyl,
en die Voorligtingsoffisier, genl.
W. R. Laubscher.

K.G. Berkies As Leier
skinderkampanje van fluiHteraars en naamlose brit>we in
die H.N.P.-pers swartgE'smeer
"ord, getuig van die hopeloosheid van hierdie skinderpoging
in daardie kringe waar <lie persoon van dr. Hans van Rensburg intiem gE'kt'n word. Slegs
daar waar by onbf'kt>nd is, word
sukses bE'haal ml't die leuenveldtog - tot -.knndt> en skade
van ons volk.

Hervorming
Nodig
(vervolg van bladsy 1)
VOLKSEIE STELSEL
Dit is gcen diktatuur nie, soos
diegene wat self daaraan deelgeneem het, nou wil voorgee
nic. Die volk sou die president
kies, wat dan sy ministerraad
sou aanstel. Verder sou daar 'n
gekosc volksverteenwoordiging
wees en 'n gemeenskaps- of beroepsraad om die regering by te
staan met deskundige advies.
In so 'n stelsel kan 'n party
nie bestann nie omdat by geen
funksie sal he nie, soos dit
trouens die geval in Transvaal
en die Vrystaat was.
Die O.B. wil die volk so saamsnoer en dissiplineer dat by
dcur eie toedoen of deur omstandighede van buite sy staat
kan omskep tot 'n veye republiek. Ons staat is vandag tot
'n mate onafhanklik, maar solank ons volk gebind is aan 'n
staatstelsel wat van buite op
hom afged"ing is, is by geen
vrye volk nie, bet die AdjunkK.G. gese.
,BUITE PARTYPOLITIEK"
Ons sien reeds hoc onpraktles
dit is om groot volksvraagstukke binne hierdic vrecmde
stelsel op te los en elke dag
Ices ons van beroepe uit die
mond van partylciers self om
dit uit die partypolitiek te Jig
:iit wil se dat aile volkskragte
moet saamwerk vir 'n aanneemlike oplossing. Dit is presics wat die O.B. wil he. :\laar
nou word ges~ by strewe na 'n
diktatuur en dit deur dieselfde
mense wat hom bygestnan het
in 1941. Op die komitet> wat
die magte van die p~esident
moes bepaal, ht.'t saam met spreker ge<liE'n 'n huidige minister
van die Kroon! Toe was dit
getn diktatuur nie! Maar nou
is 'n O.B. onaannt£>mlik vir die
stembus weens hierdie beleid.
Die O.B. is die bt.'ste in staat
om hierdie gedagte te propaget>r omdat by nie gebonde is
ann kie'!t'l"' soos 'n party nie.
Hy kan dus sonder enige vrees
vir kiesers ,·oortgaan om pro(vervolg in kolom 3)
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