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Die Ossewahraudwag h et die r e publikeinse
"t rydvraag uit die partypolitiek geruk. Daarmee
het die lede van die Beweging die geleent he id
o m hul algemeen J)Oiitiek e IJiigte op partygehied na te kom sonder dat
h ul republik ein sc ideaal in d ie ged raug gehring word, h et die Kommandanl·
gen eraal, dr. Hans van Hensh urg, verlede Saterdag t ydens Vryheidsdagvierings op Amajuba gesc.
No. 15
Die K.G. h et a s ~·olg gepraat :

Offisiere Le Grondslag
Van Sterk Fonds· Vir
Eenheidspropag8nda
1\feer as ooit het dit vir die toeko m s van o ns ,·olk nood!-'aaklik
geword dat die h ervormings wat die Ossewabrandwag h epleit, uit·
gevoer moet word. Die tekens is dan ook daar dat die b uidige omstandig·
hede uitvoeri,ng van hierdie hel eid ' n p raktiese m oontlikhe id m aak.
Heeds erken alhei die groot partye d ie n oodsaaklikheid da t ernstige
, ·raagstukke , buite en bo die party-politick " uangepak m oet wor d, m et
ander woorde soos die Ossewabrandwag verlaug.
AI wat kort k om is
dat die volk aangemoedig m oet wo rd o m hierdie nood~naklike b ervormings
te eis - e n wei voo r dat dit te laat is.
Die Ossewa bthndwag moet
dus in d ie ,·oJgende maande in
sta at gest el word om sy propaganda wyd en syd te ver k ondig . Sy m ondstukke moet
s tt>rk gemnak word. Die nood"aaklikheid bier van bt>t die
offisiere , ·oor verlede week op
Wellington besef t<1e bulle bul
hande diep in bul eie sakke
gesteek en d ie pra~tige bedrag
,·an byna .£1,260 byeengebring
bt>t.
Onder bierdie offisiere
was daar sommiges wat dU nie
baie brt>Nl na die stonike bet
n ie, maar bulle b et nle teruggedein!l ,·an wat bulle as bul
plig beskou bet nie. Aan bulle
en alma l wat die dag daar bygedra. bt>t, kom baie g root da nk
toe.
Ons is oortuig dat daar nog
baie ledc van die O.B. en
Iesers van ons blad is wat 0<1k
graag hul deel wil bydra vir
hierdle belangrikc saak. Op
hulle word 'n beroep gedocn
om die VO<Irbeeld van die offisiere tc volg. Bydraes kan
gestuur word aan die Sekrctaris, Posbus 1411, K aapstad.
D ie volgende Is die Iys van
bydracs op Wellington ontvang:
P. R. Retief, Ceres, £100; W.
P . Burger, Brandvlc~ £100; dr.
F. D. du T . van Zyl, Kaapstad,
£100; C. Marais, Wellington, £5;
mev. H. S. Brink, Sutherland,
£5; J. W. C. Steenkamp, Calvinia, £!50; J. H. Visser, snr.,
Velddrift, £10; J. J. Loock,
Uniondale, £25; P. J . Theron,
Sutherland, £25;
mev. D. E.
Tredoux, Tiervlei, £25;
R. L.
Barry, Robertson, £25; mev. C.
~·. Easson, Stellenbosch, £25;
D. F. Malhcrbc, Riversdal, £25;
J. F. Theron, Tulbagh, £25; W.
Marsh, Paarl, £25;
J. C. de
\Vaal, Stellenbosch, £10; F. S.
de Jager, Albertinia, £5; J. B.
Zulch, Ceres, £10; T. J. Roos,
Stellcnbosch, !50;
E. Wium,
Stellcnoosch, !!50; A. Mouton,
Heidelberg, K.P., £10; H. G. van
Rensburg, Albertinia, £10; R. P.
van Rooyen, Ysterplaat, £5; H.
J. Steyn, Vasco, £5;
J. Ras,
R ivcrsdal, !10; mev. A. Spies,
Natal, £5; J. L. Swart, Heidelberg, K.P., £10; J. H. Visser,
Bergrivier-stasic, £5;
Jan du
Toit, H opcfield, £10; J. J. Viljoen, Caledon, £25;
mev. E.
Lategan, Constantia, £5; mcv.
B. Harris, Tiervlei, £5; mcv. G.
Bothma, 10/-; P. Vosl0<1, Uniondale, £5; M. F. Smith, Robertson, £10; J. D. Vlljoen, Paarl,
£10; mej. L. J. Louw, Stcllenoosch,
£10;
J. H. Gouws,
Groblersh0<1p, £10; mev. F.l
K otze, Tiervlci, £5; mnr. en mev.

A. Viljocn, Richmond, £10; D., fontcln, £5; J . M. Grobler, Kaapvan Rhyn, Kanoneiland, 10/-; S. stad, £5; H. C. M. de Wet,
Nel, B randvlei, £50; W. P. • Worcester, £3; J. A. Smith,
Burger, jnr., Brandvlei, .£50; M. 'George, £10; dr. J. F. J. van
van Aardc, Malmesbury, £25; Rensburg, Parys, £10; N. D. L.
mev. F. van Niekcrk, Bellville, Burger, Brandvlei, £5; Vricnd,
£5; G. J . van DC'Venter, Caledon, Wellington, £25; S. J. van
£5; mev. H. Fouche, Caledon, £5; Nlekerk, Wellljgton, £2 10/-; J.
N. Scholtz, Groblershoop, £:>; A. A. J. Miller, Rivcrsdal, £1.
A. Roux, Botrivier, £5; C. F. T otaal, £1,257 10/-.
Zulch, Ceres, £10; J. 0 . du Plessis, Robertson, £5; J. C. Truter,
Koringberg, £5; mev. J. B.
Kotze, Ysterplaat, £5; Max
Smuts, Franschhoek, £10; D. J.
Kotze, £2;
Jan v. d. Merwe,
Paarl, £5; A. Kotze, £5; S. W.
P. du Plessis, Kanonelland, £5;
J. C. Valentyn,
Kanoneiland,
10/-; G. F. de Villiers, Laingsburg, £1; L. B ieldt, Wolseley,
£1; K ommando A11b2, £10; A.
S. Gericke, Beaufort-Wcs, £5;
J. H. Blanckenberg, Klipheuwel,
£5; J. S. v. d. Spuy, Klipheuwel,
£5; H. Louw, Robertson, £5; J.
D. Kricl, Robertson, £5; D . J.
Easson, Uniondale, £5; mev. M.
C. Hofmeyer, Paarl, £5; J . P.
Viljoen, Wolseley, £5; Vriend,
Wellington, £25; \VellingtonKommando, £10; Vriend, Wellington,
£25;
C. J. BJorn,
Sutherland, £5;
E. L. Steyn,
Malmesbury, £5; P. J. Loubser,
Malmesbury, £5; Gcrt Conradic,
£1; H. J. S. Bosman, K raai- DR. H ANS VAN RE~SBURG

Hierdie is die negende feesviering wat die O.B. op Amajuba
vier; agt danrvan was in die
oorlog of nog in die skadu van
dle oorlog. Selfs verlede jaar.
toe ons hier vergader het, het
daar nog die 0<1rlogsc regering
met allerhande duistcrc sinspelings gehccrs.
Op 26 lllci is die h0<1fstuk
finaal afgesluit en het die O<lrlogsregering tesamc met die
oorlog die vergetclheid ingetrck.
Tot daardie heuglike
resultant het die Ossewabrandwag baie bygedra. Ek meen ons
kan tereg se dat as dit nie vir
die verstandigc optredc van die
O.B. was op 26 Mei, sou di<'
nuwc regering nie nan bewind
gekom het nie. Ek bedoel dit
in verband met die plaaslike
ooreenkomste wat die O.B. v0<1r
die verkiesing gcmank het m<'t
kandidatc van die H.N.P. <'n
wat as gcvolg gehad het dat
ons ml'nse heelhartig sulke kan·
didate ondersteun het.
Die
H.N.P. self het 'n minderheicl
van tlen gchad, wat met mede·
werking van die Afrikanerparty
omskep is in 'n meerderheid van
'lryf. Die oorwinning was dus
ternouernood.
•
E n in sowat tlertig-veP rtig
kiesnt<lelings bt>t die H.N.P.k a nd idate, wat b ul plaasl ik <'
om~;tandigbede bt>b oort t e k en.
dit n odig geag om, ondanlu die
uitdruklike bevt'l van bul H ooflt>iN·, m et die O.B . tot ' n oor eenkom~ t e gt>raak.
\\'at die
Ha<~fieier betrt>f, dit was duidf'lik - en is dit , ·andag nog da t b y He wer die Smuh1- rt>gt>-·
r ing terug sit>n all om m et s~·
mNit>-republikt>ln in die O.B
\Teele te maak.
Ewcwcl, die verkiesing iE"
gewcn met 'n baie skraal
gcsamentlike meerderheid en
niemand wat die posisic ken
kan twyfel dat daardie deurslag
deur die O.B. in etlike kicsafdelings gegec is.
OORI,OG VERBY
Of die kandidate wat so gretiglik hul erew0<1rd gegec het,
daardic erew0<1rd na dit nagekom het, laat ck licwer nan u
eie oordecl oor.
lUaar die ft>it bly dat die oor-

lor sowel as die a<~rlogsregninc
n ou van die baan is en da t die
O.B. (wa t gr otendeels 'n k ind
van die oorlogsom standigb ed e
wa s) n ou sy tauk van n u uts af
m oet bepaal e n sy ,·oete moet
plnas in die na -oorlogse t yd,·ak.
Dit is dan 0<1k die strekkin'~
van die Grootraadsbesluit Wf t
by die jongste sitting gcnee1 .n
is.
Dnardie verklaring beklcrntoon dat ons tydens die 0<1rl og
bescf het dat die republikeir. se
Afrikanerdom aan ondcrdn k king blootgestcl was en <.at
hardhandigc optrede teen su Ike
onderdrukkingspogings
ve reis
was. Daardie optrede het die
Ossewabrandwag na sy t.este
vermoe onderncem en uitgcvoer
en hy vra vandag nien.tand
daarv=r ekskuus nie en is
bereid om, soos destyds, dit te
vcrantwoord indien nodig.
In dn.ard it> opsig b et die O.B.
leur die oorlogsja r e h t>en ' n bistor iese tnak ,·er r ig wa t op elke
geslag van ons v olk n og geval
het . . . 1836, 1854, 1880, 1900,
1914 e n n ou weer 1940-1945.
Daar is natuurlik mense wat
se ons het te min gedoen;
mcestal is dit diegene wat niks
gedocn het nie.
Ons bet ons be111af gekry as
republikt-in!le beweging en daarclie roeping d urf ons nlmme r en
na<~it , ·erloen n ie.
T WE E RIGTIXGS
Hicrdic land het nou eenmaal
twcc lojaliteite . . . 'n inhecmsc
~epublikcinse en 'n uitheemse
'mninklike. Dit help n ie om
iaaroor tc skel nie en dit help
'lie om daarvoor die oe toe te
"naak nie. Albcl is his(orics
'1ier gewortel en die verstandige
'eier probeer sover m0<1ntlik
?nnodige botsings uit te skakcl.
Vera! omdat die lojaliteite 0<1k
grotendeels saamhang met die
samcstclling van ons blan ke
bevolking. Die oorgrote m et>rderht>id van on11 probleme raak
n ie d ie een of die a nde r \'an die
t wt>e icleale nie. E n . • . dlt Is
J ie kt>rn va n die Grootraadsbesluit • • . ons b1 vanselbprek encl ber eid om In da.ardle a<~r
grote mee rderbeid , ·an IIBke
b t>l'lhartig met mede-Afrikaners
wa.t va n ons verskil, saam te
wt>rk. Met d ie E ngelsspreok ende
"owel as mf't die Afrikaansllprek en de.
DIE~ BE\\'YS
E:1 ons voel dat ons beidc die
rcpublikeinse gedagte en t egelykcrtyd die partypolitieke taak( I'Crrolg op blad.,y 6, kolom 3>

Offisiere van
Wes-Kaapland
'n Blik op ' n gedt>elte
,·an die m et>r as 400 h oof offisiere , ·an \\'t>!I-Kaapla nd wat op 19 F t>brua rie
in d ie Kt adsaal, W t>llington, \ 'crgnder b et om die
O.B. 11e b ouding in die
aan staandeo
H .N.P.-V.P .,·erkiesin g te bt>spreek .
D ie foto t oon slt>gs die
b elftc va n die stadsaal.
By bit>r die geleentht>id bet
die K .G. , ·erklaa r: ,.Ek sal
my selfrc'<pek , .l'rloor as
el• ,·ir 'n H .X.P.-kandida.at
s tem , na wat m et my
kamt'rade 1\la:x Smuts en
!\Iaebit>l Eloff gebt>ur bet."

BLADSY TWEE

O.B., WOENSDAG, 2 MAART 1949

MINISTER BELOOF
Partye Kan Saamwerk,
PERSOONLIKE BULP ~ M I
AAN JODE
e
a an- Waarom Dan

s'

Die 1\linister ,·an Binnelandse Sake, dr. T. E. DongeH,
het t e kenne gegee dat hy ber<'ld Is om verKoeke van mnr.
.J. No.,sel, die Kaap~tadse .Jood wat hom \'lr die II.N.P.
beywer, aan te boor iu 't'rband met aansoeke , ·an lode wat
wil naturali eer en immigreer.

.

:\lnr. ~ossel het aan die ('ape
Argus H~rklaar dat baie ,Jode
hul \ ertroue in ..ekere .Jood!ioe
organhmsie'i ,·erloor het en ht•t
bom derbalwe \ f'rsoek om
namf'n!f built' m et die re~tf'ring
In vt>rhlnding te tref' In Ynband
met nutura li11asie, vir dil• verkr~gi nJC \lln permitte om permnnt•nt in die Unie te woon
f'n om Yerlof t e kry om
ramllit•lede na Suid-Afrika te
bring.
Mnr. Nosscl het reeds vcrlcdc
Oktobcr met die Icier van die
H.N.P., dr. Malan, 'n ondcrhoud
gchad oor Joodsc belangc in
Suid-Afrika.
Dr. Di.inges het nou ook aan
nmr. Nosscl 'n onderhoud toeg·estaftn en hom bcrcid verklaar
om aunsocke namens appllkant.e dcur middel van mnr. Nossel
can tc hoor. Dit'l 1\lini'!ter h et
\\ t'nke rum die band gedoen hoe

•

DRIE. GE.BIE.DE.
STE.M SAAM
Vertccnwoordigers van SuidRhodcsiil, Noord-RhodesiO en
Ninssaland het tot 'n oorccnkoms gcraak oor 'n hcle reeks
konstituslonele naagstukke In
vcrband met die voorgestclde
cenwording van die dric gcbicde. Die nlgemcnc gevocl is dat
'n fcderasie van die drle state
tot stanJ moet kom.
Die mcnlng Is dat wanncer
danr mccr finaliteit bcrelk ls,
'n volkstcmming in die dric
gt bkdc gl•hou sal word en die
uitslag daarvan sal dan aan die
Drltse rrgering voorgclo word,
wat in hlerdie stadium glo nie
bulc gunstig gestem is vir ~o 'n
stnp nie omdat by bang is vir
kleur-diskriminasie.

Verkiesing Oor Swart
Gevaar?

Die vruag i"' d ie ufgelope tyd Yan
ver~:;keie
kunte gestel of die huidi~e
die aan!loeke gerig m oet word
f'n verklaar dat by bereld Ill provinsiale , ·erkie""ing inderdaad oor die
om waar nodig pen;oonlik aan- naturelleYraag"'tuk gcvoer word, en indic•n ju. lewer die kie~er· "at sy ~t em
thlJC te sk enk aan aa n110ek l', en
wPerhou omdut hy die H.N.P. nie 'n munduat wil gee• om m et !<}' m ededttt hy, indien b y mt('lr lnligtlng
"il be, m et mnr. Nossel 8111 Afrikaner lt' twi~ nit', hlank Suid-Afriku dan uit ann die naturcllt'gevaar?
.. tmkel.
DiP antwoord il" heslit~: Nee ! En onM 1-lal die hewyec lcw(•r .
VOORHEEN GEWEIEit

,Ek was reeds suksesvol in
cen bcsondcre gcval wat aan
die Minister voorgelc Is nadat die saak deur die vorige
rcgcring vcrwerp is", hct mnr.
Nosscl verklaar.
Dr. Dongcs het verdcr aan
mnr. Nossel gcse dat elkc aansock simpatiek oorwccg sal
word. Mnr. Nosscl het ook dr.
Malan op 9 Februarle vir die
twecdc keer gcsprcck en laasgenoemde hct te kcnne rcgec
dat hy ten gunste daarvan is
dat individucle Jode na SuidAfrlka kom.
Ook Die Burger hct berig
dat dr. Dongcs met mnr.
~osscl gesels het en dat hy
bcloof het om aansoeke om
naturalisasie
sy
persoonlike
aandag te skenk.

SMUTS SE.""" NE.E.
Vt•ldm. J. C. Smuta hct dr. D .
F. Malan in kennis gcstel dat
sy party nie sy weg oopsien
om dec! tc neem aan die kommlssic wat die naturellcvraagstuk
moct
ondersock
nle-.
Veldm. Smuts vcrklaar dat lndien hy dit &ou docn volg<•ns dit•
bcpalings van die regerlng, dit
sal bctckcn dat hy die V.P.konstitusic
prysgee vir die
H .N.P. sc beleid. Hy was wei
bercid om saam te werk op ' n
brcl'r basis.

KINDERVREUGDE

bekendmakin~

UIT PARTY-AR.t:SA Gt:J.IG
Die Ieier!! , .80 al die Jmrtrc,
dr. Malan, min. llawnl(n <-n
,·eldm. Smut11, htt In b(>Jtinsf'l
!laamgM~tem dat dlt" nnturellevraagKtuk ult di~ pnrtn1011tiek
gelig m oet word.
Dit is dt'rhalwe on11innig om
te beweer dttt die H.N'.I'. die•
pro\·ln!liale ,·erki~inJC te~>n die
V.P. moet veg oor die ,.Knrttrge,·a.ar'' nadut die \"olksraatl
rl'l'd!l besluit btt lint die part ~ e
in 'n ge!Ulmentllke kommi!ll\le
gaan 11aamwerk om tlit" \ ·raugshak op d ie- basi11 \'an llpartht"icl
op te lo!l.
Om die onsinnlgheid vrm di<'
bewcring tf' onderstrccp en Oil'
tl' bewys dat rlr. Mnlrm self
gccn noodsaaklikhcid sil'n wRnrom die H.KP. teen die V.P
moct vcg oor die naturellcvraagstuk nic, dlcn die volgendc aanhaling ult dr. Malan
se tocligting van sy voorstcl vir
'n
gesamentlike
kommisslc
Nadat dr. Malan verklaar hct
.,dat wat betrer die nu tur elle,·r nagstuk
dnnr
gt•not'gsnm(l
gemt'enskaplike gronthl tut;t;t·n
dif' partye is dut ons oor d:utrdle snak mf'knnr knn , ru:ulpleeg" en nadat hy ges6 hct dnt
die V.P. ook 'n naturcllebcleid
hct, hct hy woordcliks vcrvolg
(Hansard no. 1, kolom 120-121 l:

Mocdertjie, kom kyk ! Nrut·e skoene uit SuidA/rika.
Gelukklre mens wat verantwoordelik ls vir hlerdie vreurde. Dlt
kan u deel wees. Brinr neurde In die bart van 'n kind en ~luk In
u ele Jewe deur 'n byd.rae vir die nood In Duitsland. Moenle ultstel
nie. Stuur u bydrae aan:

Hoopstraat 105b, Kaapstad.

DAHA
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Bloedstraat 164, Pretoria.
H I p p o - cebou, Produce-

straat , Port Elizabeth.
Noodleni&'inrskomJtee, Allwalstraat
20,
Bloemfontein.
Windhoek, Posbus 831.

ONS OM TE HELP

I

ondcJ; die naam en gesag van
,,Ek \ra, of dnar nie ml't die
die Icier van die Opposisie. o?g op die ~ erklaurd~ ~leid ,·~n
Daarin word vcrklaar:
dte oorkunt \'lln dtf' Hws,
.. ,Oorecnkomstlg die program genOf'g<i.llllle gromle is dat ons
van beginsels stann die Party met IK'trekki ng tot die natovir die lelerskap en die gesag rellf'\ raag.. tuk gf'sumentlik met
van die blanke en hcrbcvesUg mekaur kan raadplf'f'g nie. So
hy die bcginscls van Chrlstelikc 'n kommissll'l ~al d ie oog moet
voogdyskAp jccns die nnturcllc- hou op d i~ 11kemn'l van hierdie
bcvolking,.,grocp as pcrmancnte kant \ ·an dil'l lluis wat ons
onderdeel van die Unie sc voorgt>le ht>t; b y t.ul oog moet
bcvolking.'
hou op dill vt'rklnamlf' offisiiHe
,.Ons het gl'l'll be!!wnar t ten beleide vnn dil' and<'r Rtksies
die uitsprel'k van daur<lie bt>gin- ,·an dif' Jlui"; .-n gf'l)ktydig
<;('I nie <aldus dr. Malan. Die rekening h ou nwt die ontwiktwecde punt is dit:
kelin~ in dif' Iun.. tf' jare wat
,. ,Die naturellcbdeld is gc- , ·oort..pruit uit en in , ·erband
grond op die erkcnning van \'as-· m et die in..tromin~ op groot
119.)
staande felte.'
skanl \'an nahJrl'llt" uit hul
,.Hullc bt>gin rcalistics word- gebiede in die hl anke- ~tebiede,
Hierdie ,·oof!!h•l i!o uungent>r.m.
,, ,Mecr in bcsondcr die \'erskil en in Yf'rband wnarmee dit"
In sy amendcmcnt op hierdie
voorstcl het die Vcrenlgdc
Party tocgegcc dat die kommls1\leegaande artlkel oor die bt'laglikh<"i<l om 'n
slc opdrag sal ontvang ,.om die
pro\·lno;iale \erki<"sing t e ,·oer oor die naturellevraagtoepasslng in be~;ontlt•rhede van
stuk wannct•r dnar gcnoc~samc grond Yir snmewerking
die apartheid!lbt>gin~ot•l tf'n OJ>tus ..en die twee J)art~·e bcstaan, soos dt'ur dr. Malan
Kigte \ '80 dif' naturl'llt"\ ntftlt'tuk
te oorweeg" ( ~an sard, 31 Januin die Yolksraad uitcengesit, en dit' parlement Ioderarie, kolom ~ >.
, daad so 'n besluit ~eneem het, is gcskr~ f , ·oor die
Op 26 Januarlc 19·19 hct die
Ecrste Minister in die Volksraad voorgestel dat 'n gcsnmcntlikc parlcmcntcrc kommissic,
van albci die ,.Huisc" en vcrtcenwoordigend van at dlc pnrtye in die parlement, bt>noem
word ,.om die tocpassing in
besondcrhcdc \'an die apnrtheidsbcginsel, soos by die wrkicsing goedgckeu r , bcpanldclik
ten opsigte van die naturcllevraagstuk tc oorw<'l'g" en om
voor Sl Jan uaric 1050 annbcvelings te doen wat dnarnn in
wetgewing vasgcl6 kan word
<Hansar d, 26 Januaric, kolom

,.Dit <die nnturellcbcll'id van
die V.P.> het taamlik laat
gekom - dit bet verskyn op 1
Oktober van vcrlcdc jnnr. Ek
hct gesll dat daar gt'mccnskupllkc gronde is, en dit maak dit
moontlik dat ons mcknar oor
hierdle vraagstuk knn rnadpleeg. Om hicrdic rt·dc wil ck
'n paar kort aanhallngs docn
ult die gepublisccrde bclcid van
die Vcrenigde Party. Dit Is 'n
aankondiging wat gckom hct op
1 Oktober en dit het gcltom van
die Hoofkantoor van die Vcrenigdc Party. Dit bc\'Bt die
vcrklaarde bclcld van die Vcrcnigdc Party insakc nnturcllc
en die kleurlingc. Dit Ia die
offisielc vcrklaardc bclcid wat
uitgcgee is deur die hoofkantoor van die Vcrcnlgdc Party

\an die korrespontlt>nsie tusst'n dr.
1Iala n eo genl. ~muts. Die feit dat gt>nl. Smuts om
party-oorwegings die samewerking laat af!>pring het,
plaas 'n sware ,.t'rantwoordelikheid op hom, maar dit
wrander niko; aan die argumente \'Cn11t in hierdie
artikel nie. Die gemccnskaplike grond lu~taan nog,
soos deor dr. 1\lalan ulteengesit.
AI wat genl. Smuts .,e nie-declname bcw~·s, is hoe
onmoontllk dlt is om groot vraagstukke ult die ,l)artypolitieke arena" tc lig binne dje buidi~;e stelst>l - selfs
al stem die partye in hoofsaak saam - t'.n hoe reg die
O.B. dus is om 'n hen·orming ,·an stebel te bt'pleit.
tusscn die blanke en die naturellcbevolklngs en die bcstaan.
bencwcns dil• naturl'lle In die
rcscrwc·s. van die gcvcstigdc
naturcllebcvolking op plase en
in die stedclikc g!'!Jicdc.'
,.On!l h(lt ni(l dill minst(l
bt>swaar hif'rtcen nie. Dan vcrvcrder:
,. ,Df'rhahHI h tilt• p:trty nit•
ten ICUD"te \IUt 'n belch! ntn
~el~li ..tl'lling of Q!>!limU:a,.le nie
en staan by 'ir dit" h andhaning \an die bell!id \an
arsonderinJC."
,Af!>on<lt·ring i!O bnie sterkf'r
1s apartht•hl (aldus dr. Malan) :

, ,. . . . ,·ir die hnndhnwing
van die twlt•id vun ar..omlt>ring
op m aat ..kat>likt• gehil'll, :t(mrtl'
woonbuurte en ook dil• "'~Y
din g van ra"s(ln•rmt'nging; t•n
tli~ ontwikkeling met In agnl'mlng van di~ 'oomoemde feite
\'an venk il, vnn die nnturelll"be' olking in hul f'ie en in dit
land st twlnng. Sodanlgc ontYiikkeling sal onder blanke Ieiding plaasvind (a) in die naturcllercscrwcs as die nnslonalc en
kulturclc grondslag van dlt•
naturelleras, nwt die oog op die
draagkrag, ens. . . .'

Fagan -kommi.,'lif' ontlenoek ingf'stel h et.
"Ek 'rt"es, dat ns hitrdie
amentlt•mf'nt nit' jtt"luk nie,
dit die lnn .. tf! kans "lll wef'!l.
,.Ek docn bier my poging. my
nuwe poging, om die naturellevraagstuk tt• lig ult die arena
van die partypoliticltc stryd en
dit tc bchanrlcl as 'n bree
nasionale vraagstuk."
'\'\'attcr reg\ enligin~ bf'.. taan
daar \ir die U S.P. om 'n pnrtystryd tcl.'n dit• \'.P. awn te k noop
oor die """'llrtgt,·rutr" a" daar,
,·olgens dr. l\lalan ....u, gtnoegsame punt~ 'an oor••enkoms is
tusspn dif' part~·f' om <lie 'raag-;tuk IC~''-amcntlik op te los!
Daar is tlut; J:'l'f'll hoer bt•lange
in di" pro,·in!lialll \'f'rkii'Rings op
die spel n .! l hlote (l:lrt) bel11nge
nic, bt•bahl e p;ako ' un hospitalf'
en sliole, ma.ur dnt1roor \'f'g die
H.~.P. nle.
' n Kieser wnt Yan
die .. tf'mbu!> uf \\f'JCbly weier
een,·oudig • om tlie 11-"'·P. 'n
mandant 'ir Afrlkanertwi!> te
ge-e. H~· doen nik., meer nil'.
Troucn!> by i'l sy H.N.P.-broer
"f" hoMier, wunt by probt>er om
horn op dit• pad \1tn Afrikanersamt•werking t<' hou.
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BLADSY DRIE

H.N.P. MOET 98 SETELS VAT Wat D.A.H.A.
0
opv;~~e~~=~ OM POSISIE TE HANDHAAF ~~~ .~"••• ~~=~
Blad Noem

, :.\lnr. J. G. St rydom, 1\lini!,tt-r
van L an de, h et die stryd bin ne
die Nasionale P a rty om dif' pos
as onder -leier e n opvolger ,·un
dr. Jl.lalan gewen," skryf ).<'orward, m ondstuk van die Arbeidersparty.
Die blad verklaar dat sy tcenstanders in Kaapland hom nou
as sodanig 'aanvaar bet. ,.Mnr.
Strydom het die stryd om 'n eenvoudige redc gcwcn. Die Nasionale L.V.'s van die Transvaal
en die Oranje Vrystaat staan
vierkantig agtcr hom ~ en bulle
is mccr in getallc as die Nasionale L.V.'s in Kaapland. Met
hierdie kragtige ondersteuning
kan mnr: Strydom die Nasionale
Party breck indien hy vcrkies
om met sy volgelinge uit te
stap.''
Die Kaaplandse Nasionaliste,
se die blad, is gedwing om bierdie tocstand tc aanvaar en dit
is 'n bitter tele'Urstelling vir
bulle dat dr. Donges uitgeskakel
is ns die onmiddellikc opvolger
van dr. Malan.
Die Cape Argus verklaar dat
die H.N.P. dit nic kan waag om
vir dr. Malan 'n hulp-minister
van buitelandse sake te gee nie,
omdat so ' n pcrsoon beskou sal
word as sy opvolger en die verskillende aanspraakmakers dit
nie sal toelaat nie. Min. Strydom, so betoog die blad, is vir
Kceromstraat onaanneemlik.
Dr. Malan het op 19 Februaric
op Vasco verklaar dat daar
baie is wat hom kan opvolg.

Die Ver f'nigde State het aangekondig dat hy sy leermag In
Alaska sal versterk. Dit word
waarskynlik gedoen as tccnvocter vir Russiese uitbrcidlng.

£)If"'" A.dt:erteerders lw u

daart•an dat u m el·
ding m oet maal.·
van lml adt•erten·
sie in , Die O.B."

-------------------------
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jaar 'n reuse-taak verrig om
die nood in Duitsland te verlig,
blykens gcgcwcns wat mnr. W.
Vandag oor agt daf' word die lot van
H. Andrag, voorsitter van die
Afrikan er samewerking heslis. Op 9 Maar~
noodlenigingsorganisasie,
aan
toets die Her enigde Naeionale Party sy
Die O.B. vcrstrck bet.
k rag. Die aantal stemme en ~;etels wat die
Ge<luren de die afgelope jaar
H.N.P. in die Pro~·insialf> Verkiesings gaan inpalm sal bepaal of die Party het d ie or gun isasie £12,616 ann
byd rnt'!i N t d onusies ontvang
voortaan met d ie Af rikan f"rparty gaan saamwerk. lndien die H.~.P .. wut
anngN\'!'nd is om die nood
Ieiding se verm oede d at d ie Party st e rk genoeg is om die land aileen tf' te IE'nig. Daarby bet hulle
regeer d eur die u itslag van die Provin siale Vcrkiei!iings bevestig word, , is s k ot>nt', klt>ra<;ie en lewensmiddt'le ter waarde van £31,185
m in. Havenga se posi~;ie in die Kabinet nie 'n sikspens werd nie" want ontl'an
g wat na D uitsland verdan kan ver wag wo r d dat die H.N.P.-Ieiding hul twis teen m ed e- 'ikeel) is. \' erder is r ouwol en
Afrikan ers nie n et tot die Ossewabrandwag sal beperk nie, maar sal uitbrei unde.- produlcte t er wnnrde van
£5,566 onhang. Dit shut on der
om ook die A frikane~·party in te sluit.
meer 87 bale wol, 236 gellings
' itumien-olie en 5,250 pond
I n die afgelope wekc hct• dit dan moet daar n og 22,067 stem- die Vrystaa.t 2S provinsiult> nurtappel'i in.
•
steeds duidcliker gcblyk dat me getel word by die totaal va n setels moet verower en in N atal
Die
omscndbrief
wys
daarop
minstens 4 provinsiale setels.
die Provinsialc Verkiesings die anti-Smuts-stemme.
dat die noodtoestand in Duits:;kaal is waarop die H.N.P. hom
H .<\LF.\DLJOEN
land nog steeds hulp verg.
NUWE STANDAARD
wil wceg, en dat sowcl die
Derhalwe
mag
gese
word
dat
Afrikanerparty as die Ossewalndien die H.N.P. egter tUe
'lrandwag opsy staan sodat die op 26 1\lei i& daar altesame
Cvert'olg van vo1·ige kolom>
H.N.P. ,suiwcrl' gcwig kan 501,674 stemmf' teen Smuts en nuwe hoogtepunt wil h a ndhauf,
die
\
'.P.
uitgebring.
wat
die
P
a
rty
s
aa
m
m
t>t
dit>
meet.
Brakpan, Jobannesburg-\Vcs en
Op 9 Maart trek die H.N.P. A.P. tydens die Stellenbosse
Dit mag op hierdie stadium,
Nigel met V.P.-mcerdcrhcdc
v66rdat die uitslag van die aileen teen veldm. Smuts en die tussenverkiesing bereik h et , e n van 171, 2, 32, en 156 ondcrskciverkiesings nog enlgsins beltend V.P. op. Die Stallard-party en indien die H.N.P. n ie wil rE"ti- delik.
·
is, nuttig wccs om te bepaal die Cadman-groep bet vi r alle reer na die 26 1\lei-po~tisie nie,
alles
bet eken dat lmlif'n
Dit
praktiese
doeleindc·J
van
d
ie
sal die H .N.P . in Kaa pla nd SO
hoevecl stemme die H.N.P. op
setel.s moet vero wer, nl. addi- die H.X.P. die 26 ;\fei-stall(lanrd
'1om moct vcrenlg en hocvecl
sioneel Vasco en Ca ledon met wil handhaa.f, sal die P a r ty 9 1
provinsiale sctels die Party
POLITIEK IN O£NSKOU
V.P.-meerderhede va n lll e n pro' insialc !>etels m ot>t n•rmoct vcrower om sy reg tot
185 ondcrskeidE"lik. Die H .N.P. oner ; indien die Pa rt~· egter
allecnhcerskappy te bewys.
DEUR WAARWEMER
sa l d a n ook 'n ampcr-oorwin- die Stellenbos,.,e tussen,·erki!'Op 26 Mci 1948 is daar
ning in Hot tentots H olland s ing-standanrd wil bt•hou, &al
i01,384 stcmme op die H.N.P.
11itgebring.
As bierby 5,000 tonccl verdwyn en die A.P. moet beh aal. CV.P.-mcerderhcid by 98 provin'linle seteh; m oet
In T ransvaal sal die ver ower .
st emmc getel word uit die kies- neem nic dec! aan die verkie- 571).
afdcling Oudtshoorn wat die sings nic. l ndi en die H .N.P. P a r ty dan 40 setels moet vcr- (Opgestel dcur \V. R. Laubscher,
H.N.P. onbestrede toegeval het wil bl>wt-t>r da t die P a rty in ower , nl. addislonccl Alberton, Groote Kerkgebou 703, Kaap(vervolg in t•olocnde kolom)
Jan styg die H.N.P.-totaal na staut is om a.lle na!>ionaalgesinstad>.
de en a nt i-Smuts-ste mme op
l06,384. Maar dit verteenwoorJig nic die totale- aantal anti- hom a ileen te '\'er enig; en inSmuts-stcmme nie. Tydens die- dien die H .N.P. die 26 l\l ei!>tamlaard wil h a ndhaaf dan
t elfdc verkicsing het die Afrikanerparty 41,885 stemme op moct die H .N .P. op 9 l\:Iaart
hom vcrenig. As hierby die 501 ,674 stemme onh•ang.
ST ELLENBOSCH
.;3,984 stcmmc van die Onafhanklilcc A.P.-kandidaat in Brakpan,
Dit moot cg~cr onthou word
.dv. John Vorster, getel word,
dat die 26 Mei-standaa rd nic
:!an styg die A.P.-totaal nn
mccr geldcnd is nic.
Die
45,869. Die H .N.P. en <lie A.P.
tussenverkiesing op Stcllenhet d us op 26 ;\lei 1948 dit>
bosch het sedertdien 'n nuwc
<:'1-oottotaal van 452,2SS stcmme
standaard geskep.
s;-ekry.
Na maandelange samewerking met die- A.P., en nadat
N OG l\IEER
voorgcgee is dat die H.N.P.Maar sclfs hicrdic groottotaal dislcriminasie teen
O.B.-lcde
s nog nie 'n korrekte weer· gcstaak het, is die Par ty se
;awe van die posisic wat die stcmmc-tal tydens die tusscntotale aantal uitgebragte stem- vcrkiesing met 435 of n perme weerspieeJ nie. Die Suidsent vermeerder.
Indien die
Afrikaanse P arty va n kol. StolH.N.P.
die tussenve rkie!>ing·ard en die St-ntrale Gr ol'p on <.;tundaard in sy g roottotaal w il
ler Ieiding van l'!'rw. l\lile11
handhaa f, sal die party dus
Cadman (tans senator tleur dr.
minstens 530,000 ste mme op
\Ialan benoem ) hl't ook vir
h om moet verenig op 9 1\-laart.
1partheid en t een die V.P. geSETE LS
.tem. Die 11,894 stcmmc van
jie Stallard-party en die 15,460
Indien die H.N.P. die 26 Mcl>temme van die Cadmnn-grocp standaard ten opsigtc van setels
:noet dus by die H.N.P.- en wil handhaaf, sal die party in
A.P.-stcmme getcl word om die- Kaapland 28 sctels en In Transtotalc aantal anti-Smuts-stem- vaal 36 setels moct verowcr. In
me te verkry.
die Vrystaat en Natal met 25
Voorts moct in gedngte gchou provinsiale sctels elk tecnoor 13
word dat 44,135 stcmme op on- en 16 parlementere setcls onafhanklike
kandldate
uitge- derske-idclik, sal die H.N.P.
brin g is en as die helfte bier- meer provinsiale as parlemcnvan bcskou word as anti- tere setels moct verowcr om 'n
Smuts-stemme en die ander 26 Mci-oorwinning te cwenaar
'lelftc as anti-Malan-stemmc Dit betek en dat die H~'II'.P. in

EN · 530,000
STEM ME
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219-E ETKAM E RS·TEL

,Elke O.B. · Moet Op
Blad lnteken"
Die d ringen de noodsaaklikhf'id dat elke offisier en lid van
.lie Ossewabran dwag onmiddellik in tek enaar op Die O.B . m oet
word, is bcsonder sterk beklem 1oon deur die Adjunk-K.G., genl.
J . A. Smith, toe b y die hoofoffisiere ty dens die Gebieds·a:ulvergaderin g op Wellington
toegespreelc h et.
Die Adjunk-K.G. het vcrklaar
dat Die O.B. as mondstuk van
die Beweging in die toekoms
nog 'n belangriker taak sal ve r rlg as in die ver lede omdat d lt
die .,brandpunt van die B ewe-

ging se propaganda sal word
vir die bcreiking van die eindideaal. Dit m ot>t die middel
weE's waardeur die O.B.-gedagte d ie '\·olk m oet deu~uur.
As offisier e van Brandwagte
weet wat n og nie intek enare is
n ie, rus dit> plig op hulle om
toe te sie n dat hulle sonder versuim op ons lyforgaan inteken.
Ook genl. P. R. R etief van
Ceres, die voorsittende offisier,
het h om sterk in hierdie verband uitgelaat en verklaar dat
daar geen rcde is waarom elke
O.B. nle die blad kan ontvang
n le.

Hlerd!e 219-eetkamerstel bet •n buffet van 'n buitengewoon moo!
en a antreklike ontwerp. Dit is in drie verdeel en bet 'n afskortlng
vir die vertoning van glasware en porselelnware. Daar is twee
laaie, een met bnai oorgetrek vir messegoed en twee kaste wat
met rakke toegerus is. Die tafel is 3 vt. x 3 vt. en uitgctrek Is dit
5 vt. x 3 vt. Die stel het 6 stoele met hoi rugleunlngs en los
pan eelsltt!ngs wat• met rexine oorgetrek is.

£51/4/!6

KONTANT

Deposito van £8/ 2/ 6 en 20 1\laandelikse Paaiemente van £ 2/10/ 3.
(VERPAKKING GRATIS)

6 TAKKE
POSBESTELLINGSAFDELIS G :
KAAPSTAD
POSB'GS 2721
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GOEDHEID KAN OOK
LEI TOT AFGROND
D aar is blybnnr nog hier en daar O.B.-lede wat dit
baie goed met die Bewcging bcdoel, maar deur H.N.P.p ropaganda onder die indruk gebring word dat bulle 'n
misdaad bcgaan indien bulle die Ieiding van mnr. Havenga
se party volg om buite stemming te bly. D at dit die geval
Is, spreek boekdele va n die wels lae w aarmee die Ossewa brandwa.g se poglngs om selflose volksdiens by s y lede te
kweek, bekroon is. Trouens die blote feit dat die JI.N.P .Ieiding nog steeds tsedert 19.U die vrymoedigheid - om dit
maar sa g uit te druk - geha d het om O.B.-lede t e ve rvolg,
selfs tot binne 'n v riendsk a plike bondgenootparty en dan
nog steeds staat t e m aak op hul ondersteuning by die stembus, is 'n plulmpie vir die selflose diens waa.rmee die O.B.
s y lede besicl h et . Dit is 'n selfloosh eid waar op sek er geen
organisaf-tie n og ooit in ons la nd kon r oem nie. L ees nou
ook maar die enkelc l:iriewe in ons blad van lede wat die
wang nog steeds wil draai vir die brocr se geniepsigc hand
bloot omdat hy meen hy daardeur sy volk 'n diens bewys.
Weerga lose offen aa rcligh cid en volksliefde inder daad !
Indien die lelcrs wat so m a klik oor nietigh ede m agtige volksbewegings n n bo to t onder sk eur, maar 'n gteintjie van
hierdle selfloosheid w ou openbear, hoe ,·er sou ons volk
nie al gestaan h et nle ! J a waarlik, die Ossewab randwag
kan geluk gewens word met die produkte wat b y gelewer bet!
GEVAARLIK
Maar soos die spreekwoord se, alles met 'n ,te" voor,
beha lwe tcvredc, is gcvaarlik. 'n Mens kan te goed en ook
t e t ocgeeflik w ees. Neem by voorbeeld die ouer wat vir
sy k ind te gocd is, wal hom nooit wil t ug nie. So 'n oucr
was Eli, en ons weet die gevolge van sy goedheid. Wa n t
daar kom tye wanneer m ens ook ,nee" moet se.
Die
ouer wat uit goedheid sy kind maar toelaat om op diP
r a nd van die a!grond te loop, se goedheid en toegeeflikheid
gaan te ver . Die boer wat uit goedheid vir sy bond laasgenocmde maar toelaat om skape dood te byt, se goedheid
gaan te vcr, want daar is ook die skape oi:n in aanmerking
te n cem. Net so g aan die O.B.-lid, wa t maar bereid is om
aambeeld t e s peel \'ir die li.N.P.-leiding, t e ver omdat hy
In sy selfloosh chl n et aan h omself dink, en n ie aa n die
gevolge wat da ardie aambeehl-spelery \ir sy volk mag h e
ole.
MAAK EERS SEKER
Die mensc wat dus vocl dat bulle in elk geval maar die
H .N.P . wil stcun omdat hullc daar deur hul volk ,dien",
moet vooraf, voordat bulle die A.P.- of O.B.-leiding van
kocrsafwyking bcskuldig, eers baie sek er maak in h oe\ er
h uUe ho i \'Oik bevoordeel of benadeeL
Die cerAte felt wat bulle al rnoes getref bet1 is da t
mnr. Havenga , wa t saa m met dr. IUalan in dieselfde kabinet
sit, ook sy volgelinge aa n geraai bet om passief in die \ ·erkiesing te bly. As buite stemming bly dan verra ad teenoor
die nasionale r egering of die volk is, dan spreek dlt tog
vanself dat rnnr. llavenga besig is om verraad teenoor h omself te pleeg. Dit lyk tog onmoontlik. Maar die rcde dat
hierdie skynbnre teenstrydigh eid kan plaasvin d, le juis
daarin dat die a a nstaande pro\insiale verkiesing nie gaan
oor die staan of val , ·an die r ege ring nie. D it h et met die
voortbestaan \ ·an die regering niks t e doen nie - behalwe
in sonr dr. 1\lala n die uitspraak daana n kan beskou as 'n
bewys dat h y sonder m nr. H a ven ga ka n regeer en daarom
die parlcment s al ontbind en 'n nuwe parlemente re , ·erkie!Sing
uit~kl");. Dit sal dan bctcken die ontbinding van die huidige
nasionale regering en 'n wegbr eking deur die H.N.P. van
mnr. H avenga en andcr nasionale groepe. 1\laar dan betek en
'n stem vir die H.X.P. juis 'n stem t een mnr. H a , ·enga en
die huldige regerinl:;. Daarom dan ook dat mnr. H a venga,
wat bale goed w eet wat a an gaan, besluit b et om sy mense
buite stemming te h ou - by k a n immers nie teen homself
st~m en s odoende t een die nas ionale reger ing soos tans
saamgestel nie.

Brief Aan My Partyvriend :

MOET EK.MY BROER HELP
AS HY KVVAAD DOEN?
I

G~agte · Vriend,

Jy skryt do.t jy bale bekommerd vocl oor die houding van
die Ossewabrandwag in die provinsialc verkiesing. Jy meen
dat die O.B. nou sy mede-Alrikancr in die steek laat en dus
strydig handel met sy eie beleid, en ook daarmco sy vok in
die stcek laat. Vcrder skryf jy
dat jy oortuig Is dat die
H.N.P.lcidlng uitelndclik tot
bctcr insigte sal kom indien
die O.B. elkc kecr vir hom
stem.
Wat hicrdie laastc stelling
van jou bctref, kan ck net daarop wys dat dr. Van Rensburg
hierdie bcwering afdocnde bc.antwoord bet op \Vellington
voorvcrlcde Satcrdag. X a. elke
tot•gewing van die O.B.-kant
IH't die houding ,·an die
H.X.P.-Ieid.ing
Ol)CIIIiker
en
fellt'r \ ya nd.iK ~reword. Hullc
hct dit ecnvoudig bcskou as 'n
aanduiding dat die O.B. bcsig is
om te verdwyn en nou met
groter brutalitclt tinaal kopingcslaan moet word. Ek nocm
net die cen voorbecld: Nege
m<umde gc>lt'de bet die H.N.P.It•iding nog probeer wegstt•ek
dat by adv. John \'oster in
Urak{)!ln gt~vcto bet, m aar bi('rdle k ecr bet bulle geeu gch~>irn
duurvan gt~rnaak nie orntlt\t
bulle glo dat O.B.-Iede Hal
maar W('er , In elk geval ,·ir
ons stem" 11oos wut di t tanmlik algemeen op 26 l\lei die gevul was. Met under woordc,
die O.B. hcl gelccr dat clke
O.B.-stcm
wat
uitgcbring
word vir die H.N.P. solank laasgenoemdc in sy uitdelgingstryd
teen die O.B. volhard, 'n stem
is vir grotl'r vyandskap teen die
Bcweging en - wat mcl"r is groter bt-"t.-ndiging ,·un volks,·erbrokkeling en bro('dertwls.
Jy kan dus nic die O.B. verwyt as hy hierdic keer 'n andcr mctodc wil volg om volksverdccldhcid te beeindig nic.
EENPARTY-BELEID

Jy hou vcrder ook nlc rckening met die H.N.P. sc uitdruklikc beleid van 'n eenparty-rt•gcring nie. llul standpunt
111
beeltemul
uitgesproko dat daur nlleNt dan
, volkfitt't'nheid" sal Wt'I'K wanneer ullt• purtye or ~erot'IIe ontbintl en hut onvoorwuardelik b~
tlie H.N.P . na nsluit - 'n eienaurdige Ktundpun t \'ir mense
wat bulle daarop b••roep dat
self!! in die partyloHe R epublieke
daar
,purtye"
bestaan bet, en daur dus men
:u. een party :'\lOET wee... Solank b ierdie itlee gehandhaaf
word, is dit onmoontlik om te
verwug dut enige tot•gewing hot' groot ook al - die partyIE>iding fill\1 bewN•g om 'n under
gro.-p se bestaan11reg te erkt'n.
En juis omdat die H.N.P.-leiding op hicrdie cenpartystnndpunt staan, is dit hul
voorncmc om van die provinsinlc
vcrkiesing 'n tocts van hut eic
krag te maak, sodnt bulle k an
SLDilUER AS LEmRS
sien of dit nodig- is om no~e
Ianger in stryd met hul bt-leid
met under pnrtye en groepe
Maar die gevaar bcstaan nog altyd dat selflose O.B.'s snum te werk.
en A.P.-ledc slimmer kan wees' as hul leiers wat eersteTEEN VOLKSEENIIEID
h andse kennis hct, en tog maar ,terwille van die volk" vir
die H .N .P. en dus teen mnr. Havenga en die koalisie-regering
Die O.B. wat dus in hienlit>
gaan st em. Op g r ond van hul vertroue sal dr. Malan dan toets, ·erkit>!iing \'ir 'n H -'lo'.P.die nasionale rcgering ontbind en 'n nuwe verkiesing
uitskryf. 'n Gewisse nasiona le r egering - wat vandag in
(t·crt•olg 1'a'~ 1'0rige kolom>
die kussings is en daar vyf j aar la nk kan bly - sal dan bewerkstelllg. Hy sal dan
omge~;kep word in 'n onseke re , ·erkiesing waa rin euige din g be\'ind dat die eier wat by
k an gebeur. Dit is nie onmoontlik dat genl. Smuts met die die , ·olk in die hand wou
een of an der p lakknat-histerie dan w eer aan bewind kan druk, op die ou end 'n
kom nie. Dan het die goeie O.B. met sy toegeeflikheid skerpioen g eblyk h et te wees.
l'lnr. Uavenga se houding
presies bewerkstellig wat by wou nrbocd b et, en n og
Kek erlik
nie
uit
erger. Hy sal da n 'n Emplre-regering gehelp daarst~l h et spruit
omdat by gemeen b et by 'n naslonale pr ovinsiale raad h elp kwaadwilligheld teenoor die
regering waan·an by lid Is
<vervolg i n 1.1olgende k{)lom>
nie!

ka ndidaat stem, stem teen
same\\ erking. Daarmee stem
by nie aileen teen sy eie grondideaul va n volkseenheid nie,
maar by handel ook baie oneerlik
teenoor
dr. l\lalun.
Laasgenoemde \~il sy eie krag
toets om alleen tc kan staan,
en hic.r gaan 'n O.B. nou, wat
nie met daardle ccnpartybcleid staamstem nic, en hy sO
by wyse van sy stcmbriefie aan
dr. Malan dat hy met hom
sanmstem en dat dr. Malan hom
maar kan rekcn as 'n ondcrstcuner van daardic skeurbclcid.
Hy m islei dr. :\lalan dan, wa nt
dit sal nie te Junk wees nie
,·oordat by wN•r na die Ht E'm
, ·an sy oortuiging en gewete
<oal luister en dr. !\lalan tltut
kwalik neem omdat by mnr.
H:.w enga weggesk op bet. :\IOf't
by nie liewer dr. l\lalan v6<ir
die onherroeplike stap wanrt~ku
nie in plaa<t va n hom eers aun
te moedig en later te ,·erwyt?
,,IN DIE STEEK

voorheen my gebind het om
hom by te staan in sy stryd
om die plaas te behou en te
bcwcrk, en om hom daarin
,noolt in die stcek te laat nie"
wer11 geen vcrpligting op my
om hom nou te guun bystaan
In daardie ufbreking van ons
buis nie, al beduie by ook hoe
vir m y dat hy !!legs 'n miernes
wil uithaal, wat ek baie duidellk ka n Rien nie daar is nie.
Ek het 'n vee! groter plig om
ons erfhuis in stand te hou as
om my broer te gaan hel p die
fondamente uitgrawe net omdat
ek eenmanl belowe bet dat ek
hom ,nooit in die steck sal
laat nie." Voordat by my nie
t•ers oortuig tlat daa.r wei 'n
miernes i!l nie, sal ek dit my
plic ag om die koe,·oet ,·an hom
af te neem en hom in sy vernietiging<twerk teen te gaao.
DIE BEWYS
Nou sal jy vir my vra: maar
is jy oortulg dat daar nic werklik 'n miernes is waar jou broer
grawe nlc? En hierop antwoord ek: ,ja, wat die huidige
provlnslale verkiesing betref,
bcslls!" Indien dit wnar is tlat
on11 volk deur die nnturelle wnnroor die verkiesingstryd
hiertlie k eer gaan - so bedreig
word dut by met sy rug teen
die muur veg, soos H.N.P.-propo.gandiste wil voorgt'e, dan sal
bulle t'lke witman - en selfs
elk~ nie-blanke wat wil se
hulp
annvaar in
tlaardie
dootlswon;teling.
En as bulle dit nie doen
nit>, l)leeg bulle 'n groter misdaad teenoor dit> volk as wat
N< doen, wat tdegs 'n stem
ht't om uit tt' bring en nie,
"oo" die H.~.P., die tank op
m y genet'm het om , blank
Huid-Afrika" by die stembus
te n~rdedig nil'.
Die feit tlat hulle goeie Afrika ners soos !\lux Smuts en
::\luebiel Eloft se hulp weier in
k iesafdt'lings wat daa.rdeur , ·erloor kan word, is , .ir my bewys
tla t bulle self nie glo tlat dit
bla nk Suid-Afrika se laaste
knns is nie.

LAAT"

Om dan nou te kom tot jou
bewering dat die O.B. sy medeAfrikaner in die steek laat, en
daarmee ook sy eie volk, wic
se bestaan glo op die spcl is:
Ek, as O.B., glo dat die bclcid
van skeuring. en verbittcring o.a. dcur haataanblaslng en
skinderveldtogte teen medeAfrikaners soos dr. Van Rcnsburg - tot die ondergang van
ons volk gaan lei. \\'anneer h
al verpJig word om J ode soos
Nossel en hul oorsest» fumilielede as plaasvervangt'rs te gebruik in die plek ~·a n goeie r epublikeinse Afrikanel'l! wat h
nit jou party verd ryf bet deur
middel va n kongrf'l!~luite,
dan bt'gin jon volk in nE-t so
'n groot gevaar te ,·erkt'er as
wanneer vyande van buite hom
bedn>ig. Dit is dus 'n \'Oiksafbreking wanneer 'n stryd
, ·oortgesit word tt'Cn repnblikeinse
mede-Afrikunen;
op
grond va n hul rt'publikein'lt'
ideale terwyl vreemdelinge met
vee\ meer ona:m va<lrba re idealfl
van imperialisme E-ns., ingeroep word as medt•,tryders vir
, blank Suid-Afrik.a". As Nosscl
goed genoeg is vir die redding N IKS DAARl\IEE TE DOEN
van bla nk Suid-Afrika, ek en
Max Smuts ook.
Bowendien het die provinsiale
vcrkiesing, wat eintlik oor
sltole, hospitale en ongediertes
l\IYBROE R
moct gaan, nlks te doen met die
Vir my kom hicrdie skeur- behoud van blank Suid-Afrika
beleid op dicselfde neer as nie. Hulle snl nooit die voorwanncer my broer met 'n koc- reg of die plig be om oor die
voct aan die fondamente van voortbestaa n , ·un blank Suidons huis kap. Die feit dat cit (t·crt·olg op bladsy 6, kolom .2)

VRYHEIDSDAG 1949
WORD GEVIER DEUR

Generaalskappe A.l, 2, 3 en 18
OP

SATERDAG, 5 MAART
OP DIE SKOUTERREIN TE

PAARL
*
Spreker:

GENL. JOHN VORSTEU van Brakpan
Vana.f 5 nm. t ot 7.45 nm. - GESELLIGE VERKEER
Va naf 7.45 nm.- AMPTI<~LIKE PROGRAM

e

*
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Bl.tADSY VYF

waar dat die O.B. sonder die het Suid-Afrika op lae wyse
en verdruk.
Lord
~~:~~!~~u~i~~k nie enigiets kan oorweldig
Kitehener en Roberts en sulke
(Verkort, maar vind u dit nie ,groothede" moet ook tereg
I
snaaks dat u aanvalle op die staan as oorlogsmisdadigers
Ossewabrandwag in Die O.B. gesien in die lig van hul opverskyn en in die verlede ook trede teen vrouens en kinders.
Van Zyl, Eppin gtuin, skryf:
1
Vergun my net 'n paar Satan. Ek merk op dat u in tyd stank vir dank gekry. Laat verskyn het nie? Die O.B.- Wat Engeland teenoor Suidwoorde van dank aan die skry- u blad melding maak van die ons weer ons kragte ingooi. Dit lede het vir baie jare nie eens Afrika gedoen het, dit het
wer van die bock: ,Sonder bree grondslag, waarlangs aile is vir ons volk en nie vir die die voorreg gehad om 'n plei- Duitsland teenoor Nederland
aangepak moet H.N.P. nie. Ons sal net meer dooi vir volkseenheid in die gedoen.
Gewere" Ek het dit nou vir vraagstukke
vyande kry deur nie te stem H.N.P.-pers te !ewer nie. Dog
As ek 'n Afrikaner was, sou
die derde maal deurgelces en word. ·
Nou wil ons graag weet hoe nie soos die oningeligtes nou laat ons maar aanneem dat dit ek 'n republikein wees. Omvind dit nog altyd meer interessant. Die skrywcr - wie hy die O.B. soiets sal kan uitbring reeds doen. Ons is en was tog d* O.B. is wat 'n ,diktator- dat ek 'n nasionaalvoelende
ookal mag wees - het met die in die praktyk, waar die O.B. nog altyd die aambecld wan- party" is - u neem tog immers Nederlander is, sou ek as ek 'n
skrywe daarvan 'n juweel ge- se bevele van bo af kom, en neer hulle hamer. Deur ons nog vee! mcer aan as dit.- Afrikaner was, ook nasionaal
gevoel het. Ek sou dus aanlewer tot die Afrikaanse letter- waar elke Brandwag nie die voorbeeld sal hulle later tot Red.)
sluit by die H.N.P., A.P. of O.B.
kunde wat elke Ieser behoort reg het om iets anders as ja beter insig kom en skaam word.
Waar weet ek nie, want ek kan
Daar is 'n mooi versie wat
te waardecr. Ek het al die te se nie. Rede waarom skrywer
Verder se: Die mens is groot namate
as 'n Nederlander nie oordeel
bock aan baie mense uitgeleen hiervan geskors is.
nie omdat ek te min van u
en elkeen het met waardering kom in u blad net voor 'n twee- hy kan vergewe. Om goed met
sake af weet. (Verkort).
daarvan gepraat. Ek sal bly dragsaaiery tussen die H.N.P. kwaad te vergeld, is duiwels;
wees om mecr van daardie heer en die A.P. Is dit nie 'n skan- om kwaad met kwaad te verse boeke te bekom. Is daar de vir mense wat so hoog bo- geld is menslik; om goed met
miskien nog werke uit sy pen? kant die politieke twiste staan ·goed te vergeld is edel; om
Dan ook my hartlike dank vir soos wat deur hulle beweer kwaad met gocd te vergeld is Mnr. W . W iekenkamp, Carpen,.Ons Jaarboek". Ek weet nie word nie, en dan kan ek amper Goddelik.
t ier straat , D en Haag, Neder(Dink u nic die volk word
hoe u dit so goedkoop aan ons se 'n gevryery na die V.P. Dit
land, sk ryf:
is
wat
ek
diskriminasie
noem.
Die redaksie h et verskillenkan !ewer nie. Hierdie is ook
naderhand pap geslaan tussen
Ter aanvulling van my vorige
de briewe van person e ont 'n bydrae wat in die besit van U se in u blad: ,Moet stem die hamer en aambeeld, en dat skrywe wil ek graag verduidevan g wat onder skuilna m e
elke Brandwag moet wees. maar mag nie staan nie."
die aambeeld gerus 'n slag kan lik. Ek is geen bewonderaar
Nou wil ek graag van u weet koes sodat die hamer uit die
h ul menings uitspreek . oor
Dankie nogmaals en aile sukvan Engeland nie, gesien in die
waarom die O.B. nie vir adv. hand kan val nie? Lees ook
die provinsiale verkiesing.
ses vir die toekoms.
Jig van sy optrcde in die verAangesien die k ieswet ver eis
(Behalwe Sonder Gewere het C. R. Swart aanstel as A.K.G. ons hoofartikel en ,Brief aan lede en nog nou teenoor Nedertl at die n aam e n a.dres van
daar ook 'n aantal kortverhale van die O.V.S. of enige andere my Partyvricnd" op bladsy land ten opsigte van ~Y houkorresponden
te tydens verkievan die skrywer in tydskrifte, voora anstaande H.N.P.-lid nie, vier.- Red.)
ding in die Veiligheidsraad
s ingstye ook m oet versk yn,
o.a. Die O.B., verskyn, meestal hoe hou u daarvan.
teenoor
Indonesie.
U maak ook melding in u blad
k on ons hierdie briewe ongeoor die republikeinse verset tyDie Duitsers het ek gedurenlukkig nie opneem n ie.
dens die afgelope oorlog.-Red.) dat die H.N.P . sy deure gesluit
de die oorlog leer ken. U kan
het vir Brandwagte, maar dan
J
nic verwag dat ek hulle simpawonder ons waarom die H.N.P.
tiek gesind moct wees nie.
altyd sterker word in getalle, 1\lnr. J . P. Stassen, B us 1372,
Daarvoor was ons tydens die
as hy dan altyd daarop uit is
P r etoria, skr yf:
besetting te veel vervolg en het
om mense weg te jaag, of val
Ek is 'n nougesette Ieser van ek te vee! honger gely. Dit wil
die H.N.P.'s dalk uit die lug.
u blad. Dit vcrst om my dat cgter nie se dat ek haatdraend
Ek hoop en vertrou dat u my u nooit moede of mat word om
is nie. Die oorlog is verby en
skrywe net so in u koerant sal van die een dag na die ander
Die Ossewabrandwag, van die
1\-lnr. L. L. Coetzee, Biessiesbult,
ons moet probeer om die vrede
plaas, daar ek gewillig was om sulke bitsige aa~valle te maak
Lich tenburg, skryf:
te wen en daarby moet Duits- Kaapse Skiereila nd, Stellenu inligtings in u blad goed te op die H .N.P. alias dr. Malan.
Met innige simpatie erken ek
land ook ingeskakel word. Ek bosch en Paarl vier aanstaanbestudeer.
Is dit nou werklik waar dat is en bly teen die nasionaal- de Saterdag gesam entlik Vrydie ontvangs van die O.B.U kan maar die antwoord die Nasionale Party vyand no. 1
koerantjie wat u seker gratis
sosialisme en is daarmee eens h eidsdag in d ie P aarl. Die verook plaas as u hierop wil ant- is van die O.B.? Dit is maar
aan my stuur.
dat die oorlogsmisdadigers ge- r igtinge vind plaa.s op die S~ou
woord.
selde dat 'n mens in u blad 'n straf moet word.
terrein e n begin r eeds om 5-uur
As volbloed H.N.P.-lid bedank
So ja nou voel ek beter.
aanval op die S.A.P. of genl.
ek u van harte, dat u nog in die
Ek kan wel begryp waarom nm. Genl. J ohn Vorster van
(Miskien sal u nog beter voel Smuts vind.
haglike posisie wat die O.B.
u nie teen Duitsland wou veg Brakpan sal gedurende die
as ons u meedeel dat u Die
Nooit vind ek 'n enkele brief nie. Engeland is u vyand en aand 'n toespraak lewer.
vcrkecr, probeer om soos wat
O.B. nie van ons gratis ont- van 'n O.B. wat met u bedit tipies van die O.B.-leiding
vang nie - dit moet die een of kladding verskil nie. I s dit
kan verwag word, probeer u
ander kennis van u wecs wat moontlik dat hulle alma! sonder
nog om koersloosheid onder die
'n perel te spaar het.- Red.)
uitsondering net soos u dink
geledere van die Boerenasie te
en voel, of is dit dat u die
saai, en getrou aan u verlede
mcnings van andersdenkendes
wag u altyd tot wanneer die
smoor? Gee dit 'n mens nie
Volk voor sy grootste vraagdie indruk dat die O.B.-bewestukke stl).an, dit wys ons n et
ging 'n eenmans-diktatorparty
hoevccl die O.B. omgec vir die
is nie?
toekoms van blank Suid-Afrika.
Kapt.
Henri
Slegtkamp,
Waarom het die O.B. voor 26 Mev. \ V. 1\-1. van R en sburg, E rf
Mei met dieselfde stories geBaccelona, P .K . Louisvale, D.T.D., haal aan dat wyle mnr.
DAMES·,
Lou St eytler sou gese het dat
kom as hulle die belange van
skryf:
MAN S- en
dr.
Malan
van
hom
'n
Sap
gedie Volk op die hart dra. Die
Wat ek hier se is uit die
KINDER.
regering het in die klein tydjie grond van my hart en met die maak het. Wei, dis 'n kwessie
UITRUSTERS
tog gewys dat hulle doen wat beste bedoeling. Dit is vir my vir ' n interessante debat. Maar
SNYERS
hulle se.
so pragtig dat die K .G. na a! nou wil ek konstateer as 'n
Ek lees die Vaderland en die die aanvallc so kalm en koel feit dat die O.B. die laaste 5
Transvaler en die soort van dis- bly. Dit dwing onwillekeurig jaar duisende van sy getroue
kriminasie wat u in die O.B. nog meer agting vir hom af, en fanatieke lede verloor hct,
en omdat die O.B.-lciding d ie
pleeg is in twee genoemde koe- selfs by die vyande.
rante nie te kry nie. Maar die
Nou wil ek v ra dat ons lie- N.P. so beswadder, het baie van
ou menslike geslag is nou maar wers ons vyande, die H .N.P., hulle maar 'n tuiste gesoek in
Beperk
ecnsgesinde
broederlike
eenmaal so aangele om sy moet help om die mecrdcrheid die
KERKSTRAAT
275 PRETORIA
S.A.P.
Dit
is
heeltemal
aanmedemens te beskuldig vir wat te kry met die provinsiale verTAKKE: J ohannesbW"g, Ben oni, Vereenlglng, Kaapetad.
hy self doen, ten voordcel van kiesing. Kyk, ons het nog a!- ncemlik. Ek ken pcrsoonlik 'n
hele paar Stormjaers wat hecltemal koud en onverskillig
tecnoor Afrikaner bewegings
HIER IS GERIEF EN BILLIKE TERME!!
geword het.
Het die O.B.leiding en vcl!'a! u blad nie
baie deeglike Afrikaners Sappe
gemaak n ie?
Om terug tc kom op die aanstaande
provinsiale
eleksie.
Weereens, soos met elke vorige
eleksie, het dr. Van Rensburg
opdrag gegee dat O.B.-lede
buite stemming moet bly. Wens
u en die O.B.-leiding en -lede
werklik dat die N.P . 'n kafferpak moct kry ten voordele va n
Genl. Smuts? I ndien so, waarom dan nie deur u stem die
kafferpak meer verpletterend
maak nie?
Dr. van Rensburg l!ii dit is
maar net 'n Nasionale PartyD ie 4-vt. ,WELDOME"-slaapkamer stel volledig met h an geleksie suiwer en gesuiwerd.
en dakruimte. Spieeltafel met swaaispieels. KONTANT
Die N.P. wil dan kwansuis net
£41/ 13/-, of 'n deposito van £5/3/- en 24 maandelikse
uitvind of hulle sterk genoeg
paaiemente van £1/ 16/ 6. Bypassende beddens ver k rygbaar.
is om vir die A.P. en O.B. te
se ons is sterk genoeg en het
Skryf om ons g ratis Meubelkata.logus met pryslys en meld
juile nie meer nodig nie. Dit
wat u verla ng.
is 'n politieke kwaadwillige onOns groot voorraad sluit in RADIO'S, W ASMASJIENE,
waarheid. Dit is nooit gcse of
KOELKASTE, STOWE en POLITOE RDE RS.
gedink deur enige verantwoorGroot afslag vir kontant delike nasionalis of Icier nie, e·n
u en elke O.B. weet dit.
Die Nasionaliste kan nie
sonder die steun van d ie O.B.
VICTORIAWE G 171
WOODSTOCK
G 2 · 1011
k laarkom nie, maar dit is ewe
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"*ll•trree ••eh ...... :
<V•IowtDa:, tnnullll, pboorte, -'trfanal. 111

memoriam IPI.......,&
- . ) ld. l*' woord; 1DlnlmWD 2/1 per piUIIIC. V-.n~ Ylr'
btrbai!Dp 20 ~t. &Mac.
•

.........

~:

K. G. Oor Toekomstaak

ltente piUID&, 2<1. I*' woord. VIr llerballllp Ill pet. .,...._
........... ep .,Die O. B." (nnli!J'a weeldlb): 1211 per jaar ot etl pw
I ID&&Ade. VooruttbetMlbu.r, Btuur &4YW'tellalepld, be-'e!Unp • IDtelt-..Jd
•

YOOaaLAO (&lUllS.)

an.,

P..._ lUl,

•v~

BOERMEEL
BOF.R\Jt:t:r. op on• btktnde otttn·

mtule aomaal. 21/7 per 100 lb.:
geslfte mul, 24/9 : wltbi'OQ4m~l. ~/6 ;
en mttlblom, 28/ 1: plu. ballkkommlsale,
~r 100 lb. salt.
K.M.B. - )liAtloo
Ntono, Ellm, K.P.

1\IOET EK l\IY BUOER
HELP
<r:ert·olu t·an bla<by ... koJom 5)

BO'IE PLANT:t: E:S SAAD
' '•r•.

C~rtlfl"f"'irrd~

Au.. . trll11eatr

Bruin en Vro« Kru.~ 1'1/ll l:iPJI&arl,
9HI; SUva Klnc·utesaad, 9/ 0: Chaa·
tenay-wort•l•u<t, 10/· ; Detrolt·beet,
0/6, per pond poiVr)', - Pn-mlf'l'll,
P.K. Srhormanah~>tk,
GR()t::\Tt:"''AI)

t:N

UJo;~.o\AJ) :

Vara en f:lle"'trmenta gHerll!laeerd.
cnaotenay, 8(6. Detroit en F:gtpllcae
Plat Beet 5/8, Clreenreut Saaderte
1/·, Vroeil Kaapo~ Plat Ul, Copptr
Klnlf Oaat ulea•"•rt) , 11lmal 8/· lb
Poavry. Handel.snavrne verwelkom.
Kanan Sa&dlnu·l<tt'll, l'oobuo 107
Oudtaboorn.
16l2t TK
l\lEDISl'!lo'E
.10:\K ,
Verb&n gryallareo.
Gryahllarwonder, nuutateo w~reldmlddel
teen gryohare, okllfero, ena.. Wllaottoarg
1:90nde. natuurlilte kteur hare, or gdd
ttnlg. G~n ldeurotor. 5/ - posvry.
Geld met tJeostelllog. Kwele, alektca
behandf'l. Honfogenf'Omldd<b, Pas·
buo 4272. Johannesburg.
•
(Nr. 1)2/3/TK
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Rl.\'

MEUBELS
Ml:rBEL!!, - Beier meubele teen
bllllller pi')'R. B&b&waentJlu, otoot·
ILarretJiea, drlewltle, llnoltum~, tapyte,
tno., ook &llJrl In voorrpd, Gnn
Kat ..ogua. M•ld ...·aarln u belanptel.
-\'1!4KER-Mt:t:BEL.~, LanCJir&at 291.
X..potad.
3/12/11

Afrika te stem nle. Maar nou
se jy vir my dat bulle wei daarby betrokke is insover bulle vir
senator e stem.
Goed, dis al
puntjle waar bulle op die portret kom. Maar - en dit is bclangrlk - dink jy vir een oomblik dat Max Smuts en 1\lacblt>l
Elolf, wat op 26 1\lei stemmf'
aangery bet vir H.S.P.-kandidate, anden sou gestem bet a~;
'n H.N.P.-L.P.R. -- wat misklen
nou glad nie eers daar sal wees
nie? Indien ja, waarom hull
julie dan nog oor ODS stemme,
dan is ons mos nie meer ccrbare Afrikaners nic? Dan is
ons mos ,Sappe" en bet julie
geen aanspraak op ODS stemme
nie. Maar indien dit geen verskil sou maak nie, waarom bet
dr. Malan bulle dan geveto o m blank Suid-Afrika te rt>d ?
Of om vir sy eie party ' n monopolie te vel'!lt'ker?
NIE 'N 1\0SDAAD

RADIO
As ek dus hiet'die keer bultc
un:w F.S Ull!W , die Beroemdt
Ra<llo·lngenteuro, Swlewe~r, PAROW, stemming bly, laat ek nic 'n
verkoop en IIProtel Radio'• en Eltktrle•e medc-Afrikaner in die stcek
•roeatelle. Oer~t~lalreerde Elektrlottell•· nie, omdat ek as O.B. 'n beaannemero. Foon 9·8431!.
lofte afgele b et, nie om ' my
VIr die butt en dutdellkate luld· m ede-Afrikaner in ALLES aprekerdlenote op eDIEe plek. uook vir !ot'lfs in sy mlsdade - tt> help
veroterken, luldoprekero, mtkrotone e.n
perte - groot tn klelnhandel - okryr t>n h' beskt'rm nie, maar omdat
aan: P. D. ll~lliTM R .o\111() Ct :n :Ns.l l'k o ndernet>m bet 0)1 HOl\l
BPK., Hoofllr&&t 287, I'aarl. Jtoon 7:):),
10/9/411 BY TE STAAN IN SY STRYD
Ol\1 BEHOUD VAN 1\fY VOLK.
TE KOOP
En waar hy ten duidt>likste aa n
OI:DBOOOOE \ 'Bt'OTE. Bam· my toon dat by nit , ·ir m:~
merk cedroogde vrugte pooceld betaald
ID Uole, In 0 en 10 pond.ktalu. Appel· \'Olk stry nil', ~ , ·ir s)' eit'
rlnge 3·DI&mant, 2/1: Ptrokea, 8· monopolie en daardeur juis my
Dtamaot, 2/1: Pere, 8·Dlamaot, 7/1;
v,.e, t·Diam~~et. 2/8: Prulmedante, Yolk weeu •7 haatvt>rblindheid
00/10, 1/ll'li; ao.yue, 8·Diamant, In ge,·aar 11tt>l. is dit my pllg
10\id.; Tru.-RoQDe, • ·Diamant, 1/8;
Olr.kertleute, 2/3; Amandw, 1/9: per om hom tot besinning te bring,
pond. VoUedlce Pr)'llye Ytrkrypaar Ill is dit met 'n hardf' stamp
,.., Roberteoo·Handwv-Dtgloa. Poe·
bUI 7, RDberteon.
24/\1/TK te-en die grond. So 'n stamp
sou die O.B. graag wou uitoefen
Oll8UI&EBDE \"Bt·on:. - Bam· by die provinsiale verkicsing,
110
merk
ceoulllen!e ornugte,
•eo waar 'n o ntnugterlng vt'r dt'A,.
1 pond·pakklea
1/3 per :1perpond·
k!aole, PGIKtld betaald In Uole. Kon· H~.P. GEE..~ VERAXDERING
\ant mel butelllnlf,
Ona otuur ook
ceaulkerde en ge<lroot~de vrugte ten aan die scntrale regering tebehoewe VM'l kll~nte aan vrltn<le oor•"· wceg kan bring nie, en dull
verdere beoonderhede verkrygbur by !ilt'""ll ten goede " n nie t " n
Ole RDIMrtaon·HandellvereniCIDC, POll•
e
<"
or
buo 1, Robertloo.
24/1:,TK kwade , ·an my volk .kan strek.
As die H.N.P.-lciding 'n tocts
SOUT
wll maak van hul ele gesuiwer·
ROtJT vir datlellke atlewertnK In d k
h t h 11
goele an.kkt>.
Rran<twa11 te, om •n e rag, e
u e geen reg om
eerllke b... taan te maak vra tk u 'n beroep op my eed te doen
1
:'u•tnd~~k\:O~:f... ':f't:!~f.,:eu~ 1va':ro'F.~ om bulle in hul procfneming te
Snttuwll No. 1 70/·: Wtt No. 2 help en hulle sodoende onder
&0/· p..r ton vrygeiA&I.
Soutw~rke
1
· d k t
b ·
tevredenheld
gewllftrborlf.
Adrea: n vase tn ru
e
rtng tot
KomdiAI. l\l..v. l\lartle , ·...,ur, l'vunk skade van my volk nie - vera!
No. X4, Arbeldotoon, Bloemfontein.
nie nadat bulle hul eed tccn19/1/TK
oor my gcbreck het nie.
IITU:NKAA.It!IIA!iiiii!NE. - ,.KidDe
Ek bly dos buite stemmin g
Wooder" 'l'lr dlt mu.lt van otand&ard met ' n rt>in gewete in die vollt'
arootiAI eementlttne nn 9 dill. :o: 4 11/11
dill. :o: 3 dill. teen no, ot uo eooder beSt>f dat ek daardeur my , ·olk
~tatuk.
Luukoe modllle teen Lll wat ofbanklik is van SA.\IEekltr&.
V.o.l, Hoperleldatule. Han· \\'ERK~G en n'te ~an \·Ar•
""
detsnavrae won! verwetkom. Om IM·
IODderl:lede e tunatrut• ekr7t aan : brokkt>ling nit>, 'n &TOOt diena
llJeiM Woa<IH 8_ _. , _ I B.A. I be\\''a of lie•·er kan IM'"~.·11
qeatellappe, Pa.bUII 18, Bopefleld,
"
K.P.
1811/T.Jr. indlen al my kamerade diesellde doen.
Of dink jy ek moet 1rir my
RADIOTRONICS
kwojong broer nog gereedskap
(A. Perold en P. Brink)
aandra om ons erfhuis ~ fonVIr berate! en koop van
daDit'nte mee uit te KJ'llWt',
ELEKTRIESE APPABAAT
want ek mag h om mos nle ,,in
<Ondemeem ook yskasheratel- die ateek" laat nie?!
werk, ankerontwlkkellng en l~
van kabela In hulae eo
fabrieke)
Boofetraat
BELLVILLE
Foon 11'7-tllt.

---------

SAL NIE STEM

VERVOERDIENS

Die tak van die AfrlkanerVir algemene k4rwcitccrk eft par ty op Ystcrplaat <kicsafdeook vervocr 1•an mCtt.,o tree in ling Vasco) hct ecnparig besluit
1'Crbindino mf't
om die provinsiale verkieslng te
linorecr.

J. A. STRAUSS

Posbus 6i - _ Telefoon t-8S511
Die voorstel wat op ' n vergaP A R 0 W
<lerlng van die tak aangeneem
Is, lui: .,Hierdie vergadering van
die Afrikanerparty, tak YsterPLUIMVEE
plaat, se bulle volmondige steun
Dlfl ae.te nnna om • rr.t.iiM\'I:E,
toe aan die besluit van die AfrlE1EB8 • ""*• PBODl'KTE aaa
kanerparty In ,verband met die
te ...... Ia:
C. M. ELOFF EN KJE. dpro~inslale verkieslng, soos
(ztm..) l!lpll.
eur die leler, mnr. N. C. Ha·
110~.... <.....,_ , ...., 5 ..,... venga, eo die boofbeltuur van

<vcrcolg t·an blad.fy 1, kolom 61
&telling In ons land 'n groot
dlens bewys het deur die oorlogsjare been (en ook na die
oorlog> deurdat die 0.8. die
rt>publikein !le gt>dagte \B!I~tt>kop
~WI h t>t aan 'n ~·olkMbt•wf'ging
wa t bult.-kant dJe partye staan:
Tot dusvcr was <Uc republikeinse ldeaal, wat sluimer of
&'loci In elkc A!riknncrhart,
grotendeels ot uitsluitlik op die
politlckc pnrtye anngt•wys om
gedra tc word.
Daardt'ur h et difl Oll\'l'rmydellke Jrt>\·ol.r ook Jrf'kom dat et-n
of andt>r part)· 11ig11t'lf ,·oordOt'n
a11 die aiiN•ndra.-r , .,m r('publikaniflme (wat onsln Is) e n daardeur a l t e dik\\ f"IH dlf' andf'r
p a rty - waarin daar ook rt>publ ikein~ Afrikanf'rK gehui!l\ cs
i11 - by implllm~tlll dwing om
a nti-rt>publikf'ins te word, of om
bul party te \ 'f'rlout.
Sedert die Twccdc Wercldoorlog is die republikelnse gedagtc
in Suld-A!rika nle meer uitsluitellk op ecn of mcer polltieke partye aangcwys nic. 'n
Partylosc volksbcweging wat
waarngtlgllk sy rcpubllkcinse
plig In die oorlogsjarc nagckom
het, hct nou In die kryt getrce.
Sy rcpublikeinse pllgtc nagckom het in die skadu van die
kamp se dorlngdraad en die
tronkc se mure .•• sclfs in die
skadu van die gulg . . . en wat
danrdcur
dl<•
republikeinsc
gcdagtc 'n buitt>partypolitit•ke
ankcr gcgee het. Dit is IO!o!Wr
(('muuk \·un din ~;kommt•linge
VllD hh•rdit' Of dnurdie party Ill'
bt>lflld mt:'t hlt•rdlo of duurdie
,.flrkit>"ing of hlc•rdll' of duurdil'
konln.r"besot>k.
Di\SKBtL\R
E n f'k dink d at t>lkN•n , of
hy rt>publikf'in!l~tt'~ind i'l of
koninpK~Ind, of hy Afrikuam•
praat ~n Of tiy 'Eagel8 praat,
bt!hoort tlunkbun r te w ee11 dat
tlunrdie dil"pl!nydendf' gfl(lngte a t ill dit ook maar t.-n dele buitekant
die
part~politieke
.. trf'Wf' gt'nN-m i11. SodOf'nd t> bet
,lit die purtyc rm-er kuntt Jf'gt>e
om 11at.;t' OJ) hul llll"ril'te en
ufgt'!lif'n , ·an bt'rOt'pf' op Mentimf'nt tt' bf'nauler t'n 1utn tt• pak.
In verbnnd met die Osscwabrandwag
sc
rt'publikcinsc
strewe word dit tc~::n ons kop
gcslinger dat ons 'n c•t·nparty9telsel ot 'n diktatuur bcplcit.
F.n dlt nogal deur die party·
lcicd wat verkondig dnt slegs
l'Pn party van jou 'n gocie Afrikaner knn maak. 1\f.u.w. dit>
mt'nllt' wut binnekant die nasion alt' Afrlkunf'rdom 'n et>nparty'ltel<;t>l nuo;trf't'f i!l on!l ft'll!tf'
bt'skul dla-er~~.

party op die been te bring nle;
on'! \\ il on11 plig doen in die
bl"!.taande part;\·e. En omdnt die
een sy deure vir ODS geslult het
en die ander sy dcure vir ons
oopgchou het - soos \'lr elke
andcr' Afrikaner wat dit welmeen met sy land - het ons
in daardic party met die oopdeur - die Afrikanerparty - 'n
partypolitiekc tuiste gc\·intl.

bronnc t.c verglftlg.

Ona beset dat daar in die
laaste jare, deur die uitsluiting
van goeie nasionale Afrikaners
ult die H.:-l.P., 'n alternatlewt>
nulonale party onUuik het die Afrikanerparty - en ons is
daarvoor dankbnar want dit is
die rlgting wnarin ons die heil
van hicrdie volk sien. Gcdra in
die gees van gcncraal Hertzog
en met 'n oop deur vir alma!
VERTROUE
wnt dlt wclmecn met SuidOns is tlaarvoor dankbtUlr 1:'11 Afrika, ongeng of bulle afstam
ek kan dit• Lcif'r \':ln daardit> van die Voortn•kkcrs of die Setparty dit> \ t'rKekering Kt>e dat laars ~an 11\2~, on~eag of hullc
ons deur troue en to('gf'wyde nu":·e tnkomehnge ts en ol hulle
dil'ns sal trag om sy v••rtroue t e Afrikaans prnat of Engels.
r eg\·erdig.
Vera! omdnt ons t On11 algeml'ne politit>ke pligte
wect, al te gocd wect, hoc a11 Afriknnf'l'll (of Suid-Afrikamense wat dit met ons slcg rU!rK, as sommige die woord ~·er
meen en met hom n!c gocd mecn kl e11) dOt'n on'! op partygebied;'
nie, dag en nag trag om din o n'! 11pesifit>k rt•publikt>int;e plig
vertrouc tc ondermyn en die att Bocre leef 01111 in die O.B. uit.

A.P.-Takke Steun Havenga
<vcrt1olo mn bladsy 7, kolom 5>

standpunt ,·an mnr. HavE'f!ga l Slegs Die Volksblad het dit
en sy hoofbestuur uitecngeslt gepubllscer.
het. Mnr. Jan de \Vaal, wnt tBcrig: D. J.~. Meyer, Posbus 33,
ook die vergadcring toegcsprcck
Tweeling>.
bet, het gese dat hy die Ieiding
van mnr. Havenga gaan volg
en dat hy aile lcdt' van die tnk
aanraal om dit ook te do!'n.
Aan die end van die vergndering, na heelwat vrae bcttntwoord is, het mnr. Ticlman
Op
'n
AfriknnerpartytakRoos die gevoel van die vcrga- vergadering gchou tc Dendron
doring vertolk toe hy in sy be- op 12 F'ebruarie is eenparig bcdankingswoord nan die sprc· sluit dnt die vergadering die
kers instemm,ng bctuig hct optrcde van min.
Havcnga
met die neergclegde belcld van waardecr en aanvaar en dat die
ronr. Havenga.- <Bcrig dcur H. tak gccnsins aan die komende
Bosman, Bleakhousc, Faure).
provlnsinlc vcrklesing sal dcelnccm nic. (Berig: S. J. P. R.
Viljocn, Dendron, oor Pietersburg>.

Sal Nie Deelneem
In Pietersburg

A.P. en 0.8. Buite
Stemming
·········· ··········~~

Op ' n gesamt>ntlike \ergudt•ring nm die Afrikanerpurty
die Ossewabru.ndwag \\Ut
Sandfontein, 0.\'.S., gt>hou
is tcnpa rig beo;luit om m t't
pro,·insiale vtrkiesing nil'l
gaun ~;tem n it', dunr ,on!l oortuig is dat die H .N.P .-leiding
partybelantt" bo \·olko;bf'lang \l'rkie!l, omdat die H.S.P. \lf'it'r om
A.J>.-kandidate wat ook O.B.)(•tle is te steun om Suid-Afrika
' n witmanslund te hou. Daarom glo ons dat die H.N.P. tog
ook nie kan verwag dat die
A.P. en O.B.-lede vir pnrtybe·
lang vir die H.N.P.-kandidate
moet stem nle."
Hierdic berig, vocg ons korrcspondent by, is op nandrang
van H.X.P.-lede wat vocl dat
C. I•retorius ,·an die
die O.B. en A.P. reg aan hul I•uarl \\at ,·un Hoofkommankant hct, ook aan Die Volks·
tot die rung van Gt>nuaal
blad en Die Transvalcr gestuur.
bevordt'r is.

Lant ona met nadruk se dat
die Osscwabrandwng ni<' 'n ceoparty- dog 'n ge<'npartystcl!!el
as elndldcaal stcl: 'n partylose
republlck.
Hockom?
Omdat
ons diktators wll spec! of soiets?
Nee, maar omdat ons
volk nog nooit 'n andcr soort
republlck geken hct nle.
Omdat
dit
dit'
t'Dig'l>tf'
(t;cruolg rart bladsy 8, kolom 31
inht>t'rn<re republikein!>e tradisie
is. En wie daa raun t\\yft>l k nn En tot hlerdie gevolgtrekking bring" bloot ten eindc .,'n meerWt'er 11k ool tOt' gaun.
hoc! mens nie net te kom derheid bo aile part~·e" te behaal
omdat jy dr. Malan anders as
daarom kon Brakpan maar
LAND!ii,\KE
abnormaal sal moct beskou nle. val! En nou, op 9 Maart, weird
Daar is ander vingerwyslngs vir die cc•rste keer in ons
Ek hct dus die republikclnse ook. Op 20 September 1944 hct gcskicdcnls 'n provinsiale raadsstrew<' van die O.B. bchandcl, dr. Malan op die Transvaalsc vcrkicsing gevoer oor die ,,klcurwat op hlcrdic pl<'k en op bier- kongres van sy party die vol· vraagstuk" en wei op 'n metode
die dag 'n vanselfsprckcndheld gende ultlating gcdocn wat o.n. wat mt>nll laat dink dat dr.
is, tensy mens die mantel na die in Die Burger van 21 Septembcr l\fahm nbnormaal iMU!l hy wt>rkwind wll dranl omdat daar 'n van daardic jaar as volg gerllp- lik blank Suid-Afrika se redding
verkleslng ann dlt• gang is - 'n portecr is:
beOOJt'.
wind wat g<'rct•ld clke drio of
,.In 1929 bt>t die Na!lionulf'
Maar hy is nie abnormaal nie
vier jaar waai en dus kronicse
Party die klt~urvraagstuk op
hy bt•gt•cr net ,.'n meerdt>rht'itl
manteldraalery go.an vcroordit' , ·oorgrond geplaas f'n lilt'
saak.
, ·t>rkiesing ~·un toe ht't die ,·ir 1lit1 U.N.P. bo AI,J,E partyf'"
- ook bo mnr. Jlawnga fltl
Maar ek het ook gese dnt ons
Xa'lionale Part)· 'n mt't'rdt>rpart~·. en
daarom \\·ord dit'
ht>id bo alit' part~·e Jti"Jtf'f', W nt
bcscf dat die oorgrotc mecrderheid van landsnke mct sentiin 1929 moontlik was, i'l Wf'er klt>un-rnugstuk ,.na ,·ore Kf'brina-•• In 'n ,.l'rldf'lling wat oor
ment (betsy republlkclns of
m oontlik."
he»~pitalf', ~;kole t'n on.rt'dit'rte!l
konlnklik) nlks tc docn het nie
m oet «aan, \\1mt "wat in 1929
en op daat'die scbied Is ons as
EERSTE~L\AL
moontllk wa.'i, i• Wef'r moontland sburgera
met
pligsbesef
bereld om ons dec! by te dra.
Wat beteken dit? Dit beteken lik."
Ons wll nle die poslsle nog dat dr. Malan besluit bet om die
On1 b et nie Dlt't dom mense
meer vertrocbel deur nog 'n k leurvraagstuk ,.na vore te t e doen nle!

Waarom Neem 0.8. Nie Deel
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BLADSY SEWE

·VADERLAND GEE REDES VIR A.P.-Takke Staan
GEEN. DEELNAME OP
By ' Min. Havenga
9 MAART

Die besluit van min. N. C. Havenga. om die Afrikaner-

pa rty aan die provinsiale verkiesing te onttrek, is die
Die argument dat blank Suid-Afrika
afgelope
week deur die Afrikanerparty van Bloemfontein
hy hierdie verkiesing heveilig moet word,
bekragtig.
Ook die besluit om passief te wees, is aanvaar.
kan nie volgehou word nie, anders sou dr.
Malan sodanige beveiliging nooit opgedra het aan 'n gesamentlike komitee Mnr. J. G. Benade, voorma- liggende kiesafdelings wat op
van die twee huise van die parlement nie, so gaan die argument dat die lige burgemeester van Bloem- Fraserburg gehou is op 12
is eenparig besluit
stryd oor die Kommunisme gaan, ewe min op omdat die Kommunisme 'n fontein, wat onlangs uit die Februarie
H.N.P. bedank het, is gekies as dat die konferensie goedkeurlng
saak vir die parlement is en nie vir die provinsies nie.
voorsitter van die Sentrale tak heg aan die besluit wat mnr.

So skryf Die Vaderland,
orgaan van mnr. Havenga, na
aanleiding van 'n brief en 'n
uitlating van dr. Theo Wassenaar dat die Afrikanerparty
aan die verkiesing gaan deelneem. Die blad verklaar dat dr.
Wassenaar die bed mooi netjies
omgekeer het sonder om die
slaper te wek. ,Want daar is
tog duidelik gese die Afrikanerparty staan in hierdie verkiesing
,passief'; maar dr. Wassenaar
konstateer (volgens sy partyorgaan). ,In hierdie verkiesing
durf niemand passief wees nie,
. . . . Baie mense dink die Afrikanerparty het besluit om buite
stemming te bly, maar dit is nie
juis nie'." Nou hoe op aarde!
GEEN OOREENKOl\IS
,Dit is klaarblyklik baie noodsaaklik om 'n endjie op die
afgelegde pad terug te loop. En
allereers is dit nodig om daarop
te wys dat, terwyl daar op 26
Mei jl. ooreenkoms en samewerking verwerf is tussen die
twee onafhanklike nasionaalgesinde partye wat betref kan-

••••••••••••••••••••••
Die Week
In Oenskou

••••••••••••••

didate, sodanige ooreenkoms nie
gevind kon word vir die verkiesing wat op 9 Maart kom nie.
Wei is gehoop dat dieselfde
reelings sou geld, maar dit het
nie so uitgeval nie.

neem as laasgenoemde nie sy
getalle gaan oorpak in die pan
van die skaal nie, om sodoende
te bewys hoeveel ligter hy kwansuis is (en bygevolg hoeveel
minder setels hy 'n volgende
keer hoef te ontvang) as sy
bondgenoot. Nee, om ,passief' te
TWEE REDES
wees beduie seer sek er nie dat
die
Afrikanerparty
homself
,Daarvoor was daar twee moet uitwis nie.''
redes. In die eerste plek het die
Afrikanerparty, na die gladde
HAVENGA TEL GEEN
samewerking van verlede Mei,
gestuit teen die onwil van die
KOPPE
H.N.P. in die Vrystaat om hom
selfs die geleentheid te vergun
Die blad verklaar dat dit sy
om vier setels (uit 25) wat die antwoord is aan mense wat voel
Smuts-mense tans beset, te soos die korrespondent.
,As
betwis. Tweedens is daar, op daar koppe getel moet word
krag van die toegewings van (wat ons betreur), dan moet die
verlede jaar, toe mnr. Havenga, bondgenote hulle eie koppe tel.
ter wille van die liewe vrede Maar ons merk hierby aan: As
twee O.B.-kandidate laat vaar daar op hierdie wyse te werk
het, 'n eis gestel dat hy ook nou gegaan was, dan h et ons nooit
geen A.P.-lid wat 'n O.B.-geur- die sege van 26 l\'lei behaal nie.
tjie mag he, sal kandideer nie. Daar is dinge wat swaarder tel
Dit sal beteken dat die H.N.P. vir die Afrikanerparty; daa rom
die reg wil bestendig om kan- bet mnr. Havenga geen oomblik
didate te l<eur van 'n party wat geaarsel nie toe genl. Smuts onabsoluut selfstanclig is en by langs m et sy wantroue-mosie
ooreenl{oms die behoud van eie die aas van koppe-tel vir hom
identiteit gewaarborg is.
So uitgegooi h et. So is die regeiets kan mnr. Havenga hom ring staande gehou. Dit is die
begryplik nie laat welgeval nie. gees wat behou~ moet bly.''
In die omstandighede het hy al
sy kandidate teruggetrek en
verklaar dat hy passief gaan
staan in die provinsiale verkiesing. Hierin is hy g{'steun
deur die Hoofbestuur en sy
kongres.

Arbeidsburo's sal dwarsdeur
die Unie in die !ewe geroep
word wat sal help om plaasarSl\-IUTS GEEN L.P.R.
beid te verskaf. Die regering
het hiertoe besluit om die te,Laat ons nou heeltemal duikort aan plaasarbeid die hoof delik wees. Mnr. Havenga se
te bied.
volle reg om hierdie stap te
doen word allerwee erken. Hy
kon dit ook met die grootste
*
*
*
vrymoedigheid neem.
Oplaas,
Sedert die Parlement verlede genl. Smuts is reeds verslaan en
jaar hersaamgestel is, is daar hoef nie 'n tweede maal verslaan
reeds vyf volksraads!ede oor- te word nie. Genl. Smuts is
lede, vier . van die Verenigde immers nie Provinsiale Raadslid
Party en een van die H.N.P. nie. 'n Ander oorweging wat
Die jongste vakature in die soms verneem is, is dat die
volksraad is veroorsaak deur blanke beskawing dan by bierdie dood van mnr. T. P. Gray, die verkiesing beveilig moet
Verenigde Party L.V. vir Ken- word. So 'n argument kan nie
sington.
volgehou word n ie, anders sou
<lr. ~lalan sodanige be veiliging
nooit opgedra bet aan 'n
*
*
gesamentlike komitee van twee
Paaie wat nie in die planne huise van die Parlement wat
van die nasionale paaie val nie· eers, heel gemoedelik, gevra sal
maar wat tot groot diens van word om a.s. jaar te rapporteer
die provinsies sal wees, sal nie - dus nege, tien maande
moontlik in die toekoms uit die nadat die Provinsiale stryd
hande van plaaslike besture ge- besl~>g sal wet>s.
Die komncem word, volgens die Minis- munisme dan? Hierdie arguter van Vervoer aangekondig ment gaan ewe min op: ook die
het.
Kommunismo is 'n saak vir die
Parlement, nie vir die Provinsies nie.
*
*
Naturelle en lndiers hct weer
in Durban gebots. Die naturelle beweer dat hulle deur die
Indiers aangerand is. Die naturelle gaan nog steeds voort
met hulle boikot van Indierwinkels en talle naturelle bet
r€'Cds aansoek gedoen om handelslisensies.

*

*

Dr. G. E. N. Ross, wat tydens
die algemene verkiesing as kandidaat van die H.N.P. nie die
paal in die kiesafdeling Johannesburg-Wes gehaal het nie, is
deur die regering as voorsitter
van die Diamantraad aangestel.
Hy neem die plek in van dr.
Karl Bremer wat senator geword het.

MOET BEWYS HOE SWAK
A.P. IS
,En so word dit al gaande
duideliker dat a! wat by hierdie
Provinsiale
verkiesing
uitgemaak kan word, is die gewone
sake van paaie, hospitale, .onderwys - en geeneen van hulle
staan op die oomblik juis in die
branding nie. As die H.N.P. dan
sou besluit om hierdie keer te
kyk wat hy kan versit sopder
die steun van ,die kleinere en
swakkere, hoewel gelykwaardige
bondgenoot' van die heuglike
parlementere verkiesing, dan
moet sy volle reg daartoe erken
word. ~'laar dan, ooreenkomstig
sy uitgangspunt, kan by die
Afrikanerparty nie verkwalik

van die party. Ander lede van
die bestuur is prof. C. J. Uys,
mnr. A. Horak, mnr. H . C.
Fourie, mnr. D. J. Maree, mnr.
J. van Tonder, mnr. Boy Nel,
en mnr. A. J. Bruwer (sekretaris).
Mnr. Benade wat die aanwesiges toegespreek het, het verklaar dat hy daarvan oortuig
is dat die H.N.P.-leiers onopreg
is me't hul sogenaamde beleid
van samewerking
met
die
Engelssprekende bevolking en
ander politieke groepe in SuidAfrika.
Sapa berig uit Johannesburg
dat nie een van die A.P.volksraa<lslede, insluitende mnr.
Havenga, op 9 ~art gaan
stem nie. 'n Segsman van die
party het verklaar dat ook nie
een van die lede van die hoofbestuur sal stem nie en dat tussen 80 en 90 persent van die
lede buite stemming sal bly.

Havenga en sy hoofbestuur op
11 Desember 1948 geneem het,

en wat lui dat die Afrikanerparty boegenaamd nie aan
hie1rdie verkiesings gaan deelneem nie. Die konferensie het
die houding wat deur die
H.N.P.-leiding ingeneem word,
ten seerste betreur en die
standpunt ingeneem dat in belang van samewerking die Ieiding van mnr. Havenga stiptelik gevolg moet word. Die
konferensie is toegespreek deur
mnr. J. F. van Wyk van Loxton, wat 'n lid van die hoofbestuur van die party is. -(Berig
deur D. J. van Wyk, Saaifontein, F.rasersburg).

Vlaeberg Se A.P.
Wil Nie Stem Nie

Op 22 Februarie is 'n vergadering van die tak Vlaeberg
van die Afrikanerparty in die
kiesafdeling Stellenbosch gehou
onder voorsitterskap van mnr.
E. Wium, waar mnr. W. R.
Laubscher, sekretaris van die
Op 'n konfere'llsie van Afri- party in Wes-Kaapland, die
kanerparty-takke van die kies afdeling Beaufort-Wes en om- <vervolg op bladsy 6, kolont 4)

Konferensie Steun

Min. Havenga

KIE.SE.RS SE. KOS

Op Wellington bet dr. Van
Rensburg hom uitgespreek teen
die haataanblasing in die boesem van ons volk. Die huidige
verkiesing gaan weereens gepaard met die grootste haatopswepiug tussen volksgenote en
een van die dinge wat hierin
voorrang genie't is die beskuldigings oor en weer van boewery weens die opbreking van verga<lerings. Daarmee moet nou
stemme gewerf word ten opsigte van sake wat gaan oor die
onderhoud van hospitale, skole
en paaie.
Tot watter mate hierdie gifvlaag oor die volk versprei
word, blyk uit die feit dat twe'C
Kaapstadse koerante - een van
die H.N.P. en die ander van die
V.P. - aileen t esame 14 kolom,
of meer as 280 duim, in die
kort tydperk van 5 dae ~ewy
het aan hierdie onsmaaklike
onderwerp.
Van 15 tot 19
Februarie het Die Burger 176
duim - ongeveer 9 kolom - en
die Cape Times 106 duim - of
5 kolom - aan hierdie soort
beriggewing en kommentaar afgestaan. Dis maar twee koerante uit 'n paar dosyn.

.

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk "

Die rede hiervoor is omdat
die verkiesing nie gaan tussen
PERSONE m et verskillende bel{waamheid of beleid nie, maar
tussen
twee
oorlogvoerende
partye waar die blote oorwinning van jl.ie een bo die ander
baie meer tel as die sake wat
op tlie spel is.

Rembrandt is 'n mengsel
van ryk belee virginiese

.

tabak; gewaarborg 100%
suiwer, eerstegraadse blaar.

Die Ossewabrandwag wil die
volk van hierdie toestand bevry
deur hom 'n staat te gee waarin hy kan stem oor die verdienste van sake of persone,
soos in die dae van die Boererepublieke, en nie op grond van
die feit dat <lie of daardie p arty
meer vergaderings opbreek as
die ander nie.
..,....

I

ROOt VIR KURK

GROEN VIR .ONGEKURK

,ON •i6aret WGt u altooa graag

U70U

rools "•
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BLADSY AGT
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VVAAROM NEEM O.B.

NIE DEEL NIE?
W
·d· 0 ' .: . 1 . d . "" . I d I . d" k
,
.
. aa~ont necr~t Ie . l!! ~ ~wa/ran wae se f' e uer re eer n pa!:"siewe
houdmg In met die verkresrng.
Daar is H.N.P.-lede wat beweer dat dit maar bul ou laai is - bulle
het nog altyd geweier om nr die H.N.P. te stem, so word ge!'-c. Ons
ken bicrdi(' hewering. Hy het soms in 'n kwaaier vorm verskyn. So bet
· Ca 1e d on,
· wat d're moe1te
· ged oen h et om l(' gaan stem vir
. d.te
0 .B .-l e d e nt
H.N.P.-kandidaat, later moes verneem- en dit in die J>ers- dat bulle vir
die Sap-kandidaat gf'stem bet. Dieselfde bet gebeur m€"t '11 tussenverkiesing
in Newcm;tlc 'u paar jaar gelede, waar die 0.8.-leiding aktiewe
propaganda vh· die H.N.P .-kandidaat gemaak bet, maar later mo€"s verneem
dat buJie in die openbaar bul steun verleen bet, maar hy die stemhus vir die
Sap-kandidaat gestem het.
In Wakkerstroom sc tusscnvcrkiesing bet die patroon van
ondankbaarhcid
'n
bietjie
andcrs gclyk. Nadat die plaaslike hoofkommandant met sy
manne in voile stcrkte opgeruk
hct, hct Die Transvaler dit a s
bewys aangcgryp van hoc die
H.N.P. in daardic kicsafdeling
groei! Hicrtecn bet die Hoofkommandant die sterkstc protcs
laat boor en dit 'n vcrbrcking
van 'n voorwaarde aan H.N.P.kant gcnocm.
In elk geval, kon<;ekwent
~edert die oorlo~·erklarinc ,·an
dr. ~lalnn nan die O.B. in 19.U
het dit~ O!!~~ewabrnndwag se lede
soos et'n man ,·lr die H.N.P. in
verkiesing11 en tu!lst'nverkiesings
In 1943, met die
gestern.
algemcne vcrkicsing, was die
opdrag van die O.B.-lciding aan
sy !cdc om waar moontlik te
stem vir 'n gocdgrsinde kandidaat, maar om In elk gcval antiempire te stem, d.w.s. H.N.P.
waar gecn andcr anti-Empirckandldaat staan nic.
,,ALMAL BONDGENOTE"
Op 22 November 1917 - dit
wil ~ ses rnaande ,·oor clie
algei'Dt'ne verkleslng - bet dr.
Van Ren11burg op die Paarl in
baie ultdrukllke taal 11y mense
aangemoedig om 110011 een man
die vyand in die Unie-gebou"
te storm, aantret~ien on!l nou
,geen twill meer met die H.~.P.
bet nle" ween!! ons in!lkakellng
tot die gemeenskaplike stryd
deur middel van die Afrikanerparty. (Die O.B., 26 Nonmbt'r
1948 - Die Burger bet die
toespraak nie gepubliseer nie.)

Op 22 November 1947 was die
Ossewabrnndwag dus bereid om
sy krngte soos een man agter
die H.:N.P. en A.P. in te werp.
Maar wat gebeur toe? Adv.
Vorster word deur die- H.N.P.lciding as A.P.-kandidaat in
Brakpan geveto omdat hy ook
lid van die O.B. is, en die huidige min. Ben Schoeman se
openlik nan adv. \'orster dat by
liewer clie Sap in die parlernent
sien as vir horn!
LIEWER SAP AS O.B.
Adv. Vorster bet twee jaar
lank in die interneringskarnp
gele, en bier word aan horn Ck>ur
'n H.N.P.-Ieier gese dat by die
Sap bo horn verkies! En dit
nadat clie O.B.-leier sy rnen11e
anngemoedig bet om soos een
man met die H.N.P. saarn te veg
teen ,die vyand in die Uniegebou!"
Wat kon die O.B. toe anders
glo as dat die kreet oor blank
Suid-Afrika 'n holle, oneerlike
partypolitieke kreet is ter vcrsterking van een bepaaldc
party?
\\'ant as daar in Brakpan
'n Sap maar kan inkom in diE'
plek van 'n republikein wat
in die Empire-karnp gE>Ie bet,
dan ill blank Suid-Afrika seE-r
seker nie in gevaar nie - in
elk ge,·al nie weens die teenwoordigheid van Snppe in die
parlernent nie!

laer die Kommandant-generaal
vcrsoek om so 'n houding in te
necm. Dr. Van Rensburg wou
cgter nog nie tot 'n ulterste stap
oorgaan nlc, en hy het versoek
dat, aangcslcn die H.N.P.- Ieiding in sy onversoenlikheid volhard, plaaslikc vredes gesluit
word sodnt die O.B. wei sy deel
knn neern ann die omverwerping
van ge-nl, Smuts. EN MET
HIERDIE HULP IS GE~'"L.
S~ll.i'TS \'ERSLAA..~!

Maar wat was die H.N.P.dank hiervoor? Drie A.P.-kan(lidnte vir die provinsiale raad
word deur buill.' gen•to op
grond daarvan dat bulle O.B.Iede 111 - ondanks die teit dat
twee van bulle aktlet bebulp!mnm wn11 met die vorlge verkiesing op groml van plaaslike
ooret'nkornste wnarin ,.diskriminnsie te-e-n rnf'dc>-Afrikaners" 'n
sank van die verletle gernaak is.

EN DR. 1\IALAN?
Nou word gcsO die O.B.
mocnic dink aan dr. Malan nic,
maar aan die volk. Die vrnag
is natuurlik: bet dr. :\lalan nie
ook 'n plig om ann sy volk te
dink nie, en as blank SuidAfrika dan by 'n provinsiale
,·erklesintr gered rnoet word, i~<
dlt dr. Malan IM'l bydrne tot
daardie redding om 'n groot deel
''an blank en nat~ionale SoldAfrika uit te 11kakel uit die
!ltryd'?
Slegs 'n abnormale mens sal
soicts doen. Maar ons glo nie
K.G. GEE NOG TOE
..
dr. Malan is abnormaal nie. Hy
Dwarsdeur die land wou die wcct presics wat hy doen. Maar
O.B. toe buite stemming bly, en waarom docn hy dan wat ons
op Worcester het •n groot O.B.- normaal \l.eg nle van hom verwag nlc?

'n Eerbare Man Se
Woord Is Sy Eer
Voor die algemene verkiesing wat op 26 Mei 1948
plaa.sge,·ind bet, bet die H.N.P.-kandidaat in die Pa.arl,
mnr. Pieter Hugo, tans L.V., 'n skriftelike ooreenkoms
met die Ossewabrandwag aangegaan en so die steun
van die O.B.-kiesers verkry wat hom die oonvinning
besorg bet. Die ooreenkoms lui:
.,Die Hcrenigde Nasionale Party, die Afrikanerparty en die Ossewabrandwag in die kiesafdeling Paarl besluit om voortaan as aparte
groepe saam te werk op elke terrein waar
<lit bulle gemeenskaplike belang geld, en
waar bulle mag verskil, besluit bulle om in
liefde \·an mekaar te verskil.
,Aangesien die belange van die volk in die
komende vcrkiesing op die spel is, sal bulle as
a))arte organisasies hartlik saamwerk soos dit
Afril•aners betaam.
..~let die oog op samewerking op terreine van
gemeenskaplike belang sal da.ar 'n slcakelkomitee in die lewe geroep word."
Die ooreenkoms is onderteken deur die kandidaat,
mnr. P. J. Hugo, wat ook namens die H.N.P .
geteken b~, en mnr. Max Smuts, namens
die O.B.
\Vaarom is daar in Desember 1948 toe dr. lUalan
geweier bet om mnr. l\lax Smuts as A.P.-kandidaat
te aanvaar, minder gehoor \·an ,samewerking op
terrcine van gemeenskaplike belang" as gedurende
Mei-maand?

lETS ANDERS
Die antwoord i11: orndat dr.
1\lnlnn nie die dinge beoog wat
ons dink by beoog ni('. As hy
blank Suld-Afrika by hierdic
verklesing wou red, sou hy elke
blanke krng ingespun be-t tot
die stryd. Ons het dus rede
om te glo dat dr. Malan iets
andcrs beoog as die redding van
blank Suid-Afrika, anders sal
on!l moet glo dat by abnormaal
en totnal onbekwnarn is. Daardie ,if't<; andrrs" is die monopo11e of allrrnbeerskappy ,·an sy
eie party, en die uib;kakf'ling
van aile onder nasionale partye
en gr()('pe.
Maar nou word die volk wysgemaak dat sy bestnan op die
spel is en dat hicrdie provinsiale vcrldcsing nie oor skole,
hospitale en ongediertcs gaan
nie, maar• oor apartheid - 'n
~<nak \\at dr. 1\lalan op die oomblik be11ig is om MET DIE
IIULP van v;rnl. Smuts en rnnr.
Cbri11tie ,bo t>n buite tlie partyarPna" ge11arnt'lntlik ann te pak!
,BO ALLE PARTYE"
•
Ons glo dus dat hierdie ,blank
Suid-Afrika"-krect 'n holle, onecrllke partypolitlelte krcct is.
(t·en·olg op blculsy 6, kolom 4>
(Verantwoorc!Pi ikheld vir aile polltleke berl~;le en kommentAar In hlerdle
ultgawe word , tenoy andera vermelcl.
aanvaar deur N . G. S . van der Wall.
Groote Kerk·rebou 703, Kaap• U..d.)

t .,DrE O.B." word geclruk deur Pro

Ec:eleala·Drukkery Beperk. Stellenboech. vir <II<' tlenaara en uitgewera:
VOORSLAO (Edma. ) Beperk, Groote
Kerkgei>Ou
703.
Polbu.
Hll,
Kerkpleln. Kaap1tad.

•

WAS O P 26 MEl

TE.E.N DISKRIM INASIE.
Op versoek herhaal ons hiE>r die sewe-cn-dertig name
van H.~.PA·olk~raad~lede en -kandidate wat voor 26 Mei
1948 by wyse van ooreenkoms \'rede met die Ossewabrandwag gesluit bet en die ,·erkicsing met die steun ,.an die
O.B. t~gemoet gegaan bet.
~ hoever hierdie ondernemings nagekom i~, laa! ons
aan d!e oord~el van ons le~e~ oor ('n sterretJ•e dw aan
dat die kandtdaat tans L.V. as).
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Mnr. J. H. Fouche,
Rustenburg.
Tom Naud6,
Mnr.
Pieters burg.
Mnr. J. H. Klopper,
Vrcdcfort.
S.
H.
Eysscn,
Mnr.
Heidelberg, Tvl.
Kol. J. Wilkens,
Ventersdorp.
Mnr. A. Steyn, Kroonstad.
Mnr. B. J. J. van Rensburg,
Vasco.
Maj. P. \V. A. Pictcrse,
Hcilbron.
Mnr. P. J. Hugo, Paarl.
Mnr. J. H. A. Abraham,
Groblcrsdal.
Mnr. A. I. Ludick,
Lichtcnburg.
Mnr. D. C. S. Grobler,
Marico.
Mnr. D. J. Mostcrt,
Witbank.
Mnr. T. J. Frates,
Kocdoespoort.
Mnr. Jan \Vilkens,
Klerksdorp.
Mnr. W. H. Fouric,
Barberton.
Mnr. B. J. Seyffert,
Sunnyside.

Dr. J. H. Loock,
Verecniging.
• Ds. J. F. van Schoor,
Soutpansberg.
Mnr. J. H. Gertzen,
Edenvale.
• Mnr. G. P. Brits, Losberg.
• Mnr. D. P. van Heerden,
Pretoria-Wes.
Mnr. J. C. McCord,
Prctoria-Stad.
* Prof. A. I. Malan, Gezina.
Dr. G. W. Eybers,
Pretoria-Oos.
Mnr. J. C. Louw, Calcdon.
• Mnr. D. C. Uys, Bredasdorp.
• Mnr. S. E. \Varren,
Swellendam.
• Kol. J. L. Dohne, Frankfort.
• Mnr. P. J. Olivier,
Kuruman.
* Mnr. J. H. Conradie,
Gordonia.
J. H. Basson, Boksburg.
* Dr_ N. Diederichs,
Randfontein.
• W. C. du Plessis,
Standerton.
• J. E. Potgietcr, Brits.
* Dr. Albert Hertzog,
Ermelo.
• Mnr. A. J. B. Deysel,
Noordoos-Rand.

ONS HELP HULLE WAT ONS HELP.

DIE

ADVERTEERDERS HELP ONS.

'n Eerbare Man Se
Woord Is Sy Eer
Tydens die algemene ,·erkiesing wat op 26 Mel
1948 plaasge,ind hct, bet die llercnigde Nasionale
Party in die kiesafdcling Bredasdorp die steun van die
Ossewabrandwag verkry toe die H.N.P,-kandldaat, mnr.
D. C. H. Uys, tans L.V., 'n skriftelike onderneming
teenoor die O.B. gegee bet. Op 20 Mei het die
Distriksbestuur van die party en die kandidaat die
volgende ooreenkoms onderteken:
,1\let die oog OJ) die gevarc wat ons volk bMreig
voel ons dat dit gebiedend noodsaaklik is dat
elke nasionaalges!nde stem teen die huidige
bewind uitgebring sal word, daarom voel ons
verder dat dit gebiedend noodsaaklik is dat
aile miwcrstand tussen Afrikaners en Afrikaner-organisasie<. uit die weg geruim behoort
te word en dat aile kwE>tsende en steurende
besluite en maatrrkls teen mekaar gewysig of
herroep moet word en ons &al ons \·ir sulke
herroeping beywer.
,Ons onderneem gevolglik wetlerkeriglik om elke
poging aan te wend om mekaar te steun en
te help om op hierdie pad en in <liens van die
Afrikanervolk mcknar te \·ind en bartlike
samewcrking te bewerkstellig.
,Aldus gedann en ondertelien te Heidelberg
(Kaap) op hicrdie 20 dag van l\lei 1948.
,NAlUENS DIE II.N.P.:
D. C. H. Uys (II.N.P.-kandidaat).
F. Uys (Voorsittcr) .
J. J. Langenhouven (Distriksleier).
J. Uys.
,NAl\IENS DIE O.B.:
J. L. Swart (Gencraal A19).
N. Uys (Komdt.).
l\1. IJ. Geldenhuis."
\\'aarom is daar in Descmber 1948 minder ,·an
,beywer vir die herroep ,·an steurende besluite" gehoor
toe oie II.N.P.-leiding spcsifiek besluit het om teen
O.B.-lede te diskrimineer deur te weier om bulle as
A.P.-kandidate te aamaar?

