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Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nunsblad. PALEIS IN ELKE DOMINIU·M 
SAL EMPIRE SAAMBIND ,.. 

Jrg. 11. K.aapstad, 1 Oktober 1952. Prys Sd. Nr. 44. 

Die propaganda vir die idee dat die Britse koningin nie net in Brit
tauje moet wovn nie, maar ook beurte moet maak om in d ie dominiums 
te woon waar sy dieselfde rol sal speel as in Brittanje, hct reeds kahinets
hoogte bereik. Die voormalige minister van statebondshetrekkinge, Patrick 
Gordon-Walker, wat hinnekort seker weer daardie posisie sal heklee wan
neer sy party die bewind oorneem, soos spoedig verwag word, het in Stock
holm hierdie geheurlikheid in vooruitsig gestel toe hy gese het dat die 
koningin , waarskynlik lang rukke in elke Statebondsland sal deurhring en 
die rol daar speel wat sy in Brittanje speel." -- - ----- I Soos voorheen in Die O.B. 

LEI E R S S P 0 0 R AA N TOT 
berig, bet hierdie gedagte reeds 
groot veld in Brittanje gewen, 
e n een blad bet dit beskryf M 

' e~n v~n die bela~grikste ont-
. Wlkkelinge w at die Statebond 

• s tadse kantoor (P osbus 1411 Iron ondergaan, e n van , onmeet -

N U W E B E G I N Kaapstad ) d iens as boofka ntoor: ba re w~e in di~ bevorderin~ 

, Ons strulD voor 'n nuwe begin. Ons sien weer die 
Jig van 'n eie roeping en 'n eie doel. Laat elkeen van 

· 'ons nou die hand aan die ploeg slaan," lui dit in ' n 
beleidsverklaring wat deur die voorsitter van die Groot 
raad, prof. D. J . van Rooy, nitgereik word. Die Suidelike 
Beheerraadsleier, dr. F . D. du Toit van Zyl, s luit hom by 
bierdie verklaring aan en doen 'n beroep op aile onder
st euners van die r epublikeinse gedagte om by te dra 
tot 'n fonds vir die bevordering van ons ideaaJ. 

Die verklaring van prof. Van Rooy lui as volg: 
Die jongst c> Grootraadsitting en Laertrek bet die 

fundam entele eenheid en koersbewustbeid van die Ossewa 
brandwag wee r helder aan die lig gebring. Daar is ook 
'!! Ius en ywer geopenbaar om ak t ief op t e tree t er bevor
dering van ons ideale en doelst ellings. Daarby m oet ons 
ons in die eerste plek a ltyd bewus wees van die beginsels 
waarvan die O.B. uitgaan. Ons stel dit kortliks. 

ONS BEGINSELSTAN~PIDI."T 1 keinse bind. Soos dit ,Di Pa triot • 
se tank was om ons va n ons eie 

1. O ns glo dat die Christelike Afrik~nse taal bewu<~ te m a nk, 
nasionnle republikein~ r igting sal dit hierdie blad se geskied·
d ie grondtoon va n ons volks- kundige taak wee'! om ons eie 
Jmrakter vana f Jan van Rie- staa tstelsel, Die Republiek, te 
beeek ver teenwoordig e n d at dit propngeer . Om hoop da t die 
in die R epublieke , ·an Paul bind d:m ook , Die !Wpublikein" 
Kruger t"n :\lartbin1L'i T. Steyn sal beet en die m ondstuk sal 
sy beslag gevind h et. Ons wil w ord van nile republikeine onge
hierdie rigting ooreenkomstig ag hul party of nie-pnrtyver • 
die eise va n die tyd e n die toe- band. 
stand van land en volk ont- 2. Die uitbouing van die Os-
wikkel. sewabrandwag tot 'n omvatten-
. 2. ~og in die volksw.il nog I de republikeinse Volksbeweging. 
m die w et , maar nlleen m God In die praktyk sal dit beteken 
vind ons die bron van die soewe- dat Die O.B .-blad ~erdoop sal 
r eine ge&ag. Hiermee vt'rwerp I word; dat die nuwc bind die 
ons die beginsel van volks oewe- beginsels en doelstclling:; van 
reiniteit sowel as die va n 
staatsalmag, t'n stel in dit" plek 
daarvan die staatsgesag wat in 
die gewete va n beide owerhr id 
en onderdaan aa n dit> ordinan
s ies van God gebonde is. 

PROF. D. J. VAN R OOY 

die O.B. sal propageer maar 
nie die amptelike orgaan van 
die O.B. sal wces nie. Die bind 
sal inteendcel die mondstuk van 
aile Afrikancr-republikeine wee!! 
wat tcr gelegcnertyd in die 
grotcr republikeinse beweging 
snamgesnoer kan word. 

AAXPASSING BY DIE BE
STAANDE ORGANISASIE 

1. Die poste K.G. en A.K.G. 
is afgeskaf. 

2. Die gesag van Ossewa
brandwag berus vir die onmid
dcllikc toekoms by 'n verkleinde 
Grootraad, bestaande uit vier 
lede met reg van koopsie. Na 
gelang van omstandigbede sal 
kooptering plaa.svind. 

3. Voor lopig docn die Kaap-

Zyl 
• S. Ons besk ou ons huidig«~ 

s taatstelsel as uitheems, , ·reemd 
aan ons volksnnrd e n tradi.,i<' 
en derhalwe v ir ons verwerplik. 
Ons strew e is om d it t e ve rvang 

Dr. Van 
Fondse VIr 

Vra 
Blad 

d eur 'n eie inheemse stelsel oor
eenkomstig ons cbristelik-nasio
nale republikeinse rigting. 

ONS STEL ONS TEN DOEL 

1. Om hierdic beginsels met 
aile mag tc propagcer en te 
bevorder. 

2 Om almal wat so gesind 
is, saam te snoer in 'n Yolks
bewcging wat hom sal beywcr 
vir die gewenstc hervormings 
in ons staatstelscl. 

I n ons verwerping van die 
bcstaande stelsel beoog ons 
aUermins die stigting van nog 
'n party wat die buidige ver
warring nog verwarder sou 
maak en in elk geval strydig sou 
wecs met ons beginsdstandpunt. 
Vandanr dat dit vnnself~prekend 
vir enige lid van die bt'wt>g ing 
vrystaan om sy houding t.o.v. 
die bestaande partye vir hom
self te bepanl. 

DIE W E G WAT ONS GAAN 

VOLG: 

, Graag wil ek die aandag van aile lede en vriende 
va n die Ossewa brandwag in Wes- en Oos-Kaapland vestig 
op bostaande kragtige verklaring van die Voorsitter van 
die Grootraad en 'n beroep op u doen om in die lig 
daarvan t e handel," verklaar dr. D. F . do Toit van Zyl 
in 'n oproep om daadwerklike steun vir die r epublikeinse 
blad. 

Voortgaande w by: ,,Na 'n 
la ng tydperk van onsekerheid e n 
verwarring is die Ieiding va n 
ons organisasie weereens in 
duidelike taal gestel, en ek wil 
u vra om die Ieiding te volg en 
nl u pogings toe te spits op die 
ve r'iterking van o blad 

, U kan deur middel van u 
kommandos of individueel po
gings aanwend en die fond~ 

wat u insamel direk aan die 
sekretaris van Voorslng (Edms.) 
Bpk., Posbus 1411, Kaapstn.d, 
s tuur. Alle bydraes sal in die 
blad erken word. 

VRIENDE 

T en slotte is dr. Va n Zyl se 
versOt'k ~ ,U m oet ook nie ver 
s uim nle om aan tt' klop by u 

deel by tot die verwese-nliking 
van ons rt>publikeinse idt>nal." 

1. Die eerste en noodsaaklike i' republlkelnse vriende, wat nie 
stap wat gcdoen moet word- lid is van die Ossewabrnndwag 
ook in opdrag va n die Lacrtrek n ie. 
- is ' n onnfbanklike, r epubli- ,.D t>u r u bind te st erk drn u u DR. F . D. DU T . VAN ZYL 

Alle briewe en bydraes moet van. loJale ge~sdrtf sal. wees. 
aan bierdie kantoor gerig word . Dt~ belangnkste . str~tk~lblok 

4. Alle bestaande ee nhede in dtc weg van hterdte tdeaal 
offisiere ('n rade word erken e~ was tot onlangs die formele 
geh·md.hnaf kwessie van hoe om dit aan die 

' · koningin voor te stel. Sy mag 
ELKEEN VAX ONS SE TAAK nie in die parlement bespreek 

word nie, sodat dit moeilik is 
om 'n besluit daaroor te neem. 
Die oplossing wat aan die band 
gedoen is, 'was dat sy 'n , nede

1. Gee kennis van u voorne
mc om lid van die beweging te 
bly . 

in I rige adres" aangcbied word 2. Hou die organisasie 
stand. Dit geld vera! vir 
offisiere. 

die waarin sy ,,gesmeek" sal word 
dat dit haar moet behaag om 
die raad van baar ministers in 
Engeland en elders te vra oor die 
wenslikheid dat sy so rondwoon 
in die Statcbond. Hoevcr daar 
gcvorder is met bierdie .,nede
rige adres" is nog nie weer 
verneem nie. Maar die oudmin
ister van statebondsbetrekkinge 
kondig nou met heelwat sclf
versekerdheid in Swede aan dat 
so 'n voorncme bestaan en 
Engelse kocrante in die Unie 
spreck dadelik bulle geesdrif 
daaroor uit. 

3. • Betaal u ledegeld en wccs 
gesteld daarop dat u u lidmaat
skapskaart ontvang. 

4. Tcken in op die bind en 
werf intekcnarc vir die blad. 

5. Adve rtt>er in die blad en 
werf advertensies vir die blad. 

6. Gee 'n bydrae vir die blad. 
7. Laat elke kommando, 

groot of klein, gerceld byeen
komste bou, fondse insamel en 
ons gocic saak op elke moont
like manier bevorder. 

Ons st~n voor 'n nuwe bt>gin. 
Ons sien weer die lig vun 'n 
t'ie r oeping t>n ' n eie doel. Laat 
elkeen van ons nou die lu\nd 
aan die ploeg slaan. 

<Vervolg van kolom 5) 

Afrika 'n simbool van onaf
hanklikheid kan wees! E n tog 
glo duisende Afrika ners dit. ) 

KROOX VERSTERK D E UR 
, REPUBLIEK" 

Voortgaandc het Gordon
Walker h ierdie betekenisvoll<' 
stclling gemaak: 

, Toe Indie 'n re publiek g eword 
bet, is die rol van die kroon in 
die S'ta tebond in bale opsigte 
ve rsterk. Voorheen het die neig
ing bestaan om die k roon te 
beklemtoon as die simbool van 
gelykhcid en outonomie van 
elke lid, maar toe I ndie 'n repu
blit'k geword bet , bet a ile lede 
van die Statebond, Indie inlduis, 
die k oning erken as die hoof 
va n die Statebond en die sim
bool van hul vrye assosia.sie." 

In die Jig van hierdie ver
stewigde posisie van die B ritsc 
kroon en die feit dat dit die 
,ongeskrewe grondwet" van die 
Statebond geword bet, kan d ie 
geesdrif vir die plan om die 
koningin afwisselend in die ver
skillende dominiums te laat 
woon, bcgryp word. En daarom 
pleit ook die Cape Times vir 
bierdie gedagte sodat die opvat 
ting omtren t die kroon ,minder 
van 'n wetlike opvatting en 'n 
groter wcrklikbeid vir die volke 
van die Statebond" kan word. 

BRITSE STRE WE 

KROON ONS GRONDWET 

Gordon-Walker bet gese dat 
die kroon die ongeskrewt' grond
wet vnu die Britse Stntt'bond 
is, en dat by ' n voorgevoel bet 
dat die kroon onder die heer 
skappy va n Eliza beth U nuwe 
hoogtes van waardigbeid sal 
bereik. ,,Ek glo da t die gevoel 
van lojalite it, liefde en agting 
dwarsdeur die Sta te bond gna n 
versprei . 

,As koningin van elk van haar 
koninkrykc en hoof van die 
Statebond, sal sy bo haar minis
ters in elke statebondsland ver
hef wees. Sy sal nic net aan elke 
groep mini:sters verantwoordc
lik wees nic, maar in gelykc 
mate aan bulle almal. Ecn 
bcwys hiervan, meen ek, moet 
wees dat die koningin 'n groot 
dec! van haar tyd in andcr dele 
van die Statebond buite die 
Verenigde Koninkryk moet 
deurbring. E k dink ons sal vind 
dat sy nie net in die ander dele 
besock sal afU! nie, maar daar 
vir aansienlike tydp~>rke van die 
jaar sal woon, en daar diesclfde 
rol sal specl as in die Verenigde 
koninkryk." 

SIMBOOL VAN VRYHEID ! 

Hoc subtiel die Engelse woor
de kan aanwcnd om hul onder
borige volke onder die indruk te 
bring dat bulle volkome vry is, 
blyk uit die volgende verdere 
uitlating van Gordon-\Valker: 

,.Die kroon is nie mcer die 
enigste simbool van die gelyk
beid en ONAF H ANKLIKHEID 
van die lede van die Statebond 
n ic, want in I ndiii Is die repu
bliek die simbool van onafhank-

Dit is nog nUes in ooreen<~tem- likbeid. :\laa r in Indie i'! die re
ming met die nuwe Britse impe- geringst~lst>l feitlik clit'St"ltde as 
rialis tiese strt"we wat daarop be- in d 'e nndt'r Iande- d it' presi

i reken is om deur m:ddel van los- dent bet f t'itlik dies<>lfde r ol as 
I making van 11igba re band e bEl- die Goewerneur-genernal en die 

slag te le op die gees va n d ie koning in. 'n 1\-l ens ka n d1L'! se 
onderhorlge volke. ' n Lojnle, da t lndie 'n republ keinse 
koningin-verh«<t'rlikende d omi- k on inkryk ~n al die nnder lede 
n iale eerste minister rondom d if' van die Stutebond gt'kroonde 
K onferensit'tnfel in Londen is republieke is." (Asof die Britse 
vir Brittanje Vt"t'l waardevoUt~r. l kroon. in wle S<' naam dit> Rol'p u
as 'n besettingsleer in dir blleke verOWt' r is, ooit "' ir Su 'd-
onderworpe land. (Vervolg in voorgaande kolom) 

.. 
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DIE O.B., WOENSDAG, 1 OKTOBER 1952 

SO KRY ONS NIE ·DIE 
PROTEKTORATE NIE 

Ek ~U>m saam met die 
l)ominef'S 

Is dlt in oorecnstemming met Seen oor KoningillnH)(lt• 
die Chrlstelikc aedes en gesonde 
tradlslcs van ons volk as Afri-Met die standpunl van dr. Malan dat Suid-Afrika na 

42 jaar al ongeduldig begin raak oor die gesloer met die kaanse meisies aan die G<>ewer-
h di · di B · Pr k t sal · · neur-generaal en "Y vrou ,met oor an gmg van c ntse ote tora e wetrug mense k 

1 
b 

1 1 11 1 1 
d 

kan fout vind. Soos hy . op .di~ Transvaalse kongrcs van s;r<:m~~:S~ :~o~g;;t~l -::::~ e 
sy party aangetoo~ het, .1s d1t n ongerym~e toes~nd dat Dll. A.M. Meiring <'n ds. D. F. 
daar vrcemde geb1ede bmne ons grense le wat m geval de Beer onder:skeldellk voorsit
van onluste tog maar deur die Unie onderdruk sal moet ter en' sekretaris van die 
word net soos bulle ekonomies ook grootliks deur die I Sinodalc Kommlssie vir open
Unie onderbou moet word. As ons afstuur op 'n gcbied- bare Sedelikheld van die N. H. 
skeiding tusscn blank en nie-blank, word die Protektorate of G. Kerk in Transvaal se: Nee. 
'n belangrikc faktor by die uitvoering van daardie beleid I Mev. Jansen, eggenotc van die 
en veral ook op grond biervan dus is dit noodsaaklik dat Goewerncur-gent-raal, die Britse 
die lJnie b('heer daaroor moet kry. Koningm sc vertccnwoordiger 

Die feit dat daar oor hlerdie saak geen beginselverskil l in Suld-Afrika, s<!: Ja. 
tossen die J)artye bestaan nie, en dat een;te ministers soos Ek Is, jammer dllt ek van ·n 
genls. Botba en Smuts reeds ge,·orderde onderhandelings dante- n eerbare dame soo.s 
met die Britse regering oor die kwessie van oordrag ~evoer mev. Jansen - mo~·t v~rs~tl 
bet, is iets wat die politiek-verskeurde Afrikimervolk tot . maar ten aansien van hterdte 

twisvraag stem ek volkome 
g root dankbaarheid stem. Aile., behoort dus gedoen te saam met die domlneea van die 
word om hierdie eenste..'1lmigheid te bewaar, en daarom kerk. 
is dit baie ,iammer dat dr. Malan blykbaar gaan , ·oJhard 
met sy voorneme om die oordrag '"·an die Protektorate 
a.aQstaande jaar by die algemene , ·erkiesing te berde te 
briog. Oppervlakkig beskou skyn die metode wat by 
aanbeveel beeltemal onskuldig te wees: Aan elke kandi
daat moet maar net gevra word of by bereid sal wees 
om te stem vir 'n versoekskrif van die parlement vir 
voorlegging aan die Geheime Raad. 

NJo~T KOUKUS TEL 

Die saak is egter nie so eenvoudig nie. Ons almal 
weet net so goed soos dr. Malan dat onder die partystelsel 
daar 'n partykoukus is wat die beleid bepaaJ, en dat wat 
'n indiwlduele kandidaat ook al mag beloof of nie beloof 
nJe, van nul en geoer waarde i'> indien die partykoukus 
waaraan hy gaan behoort om een of ander rede op eeo 
of aoder tydstip 'n ander besluit sou neem. Dit is dus 
heeltemal sinloos om van koukus-bebeerde kandidate ver
sekerings t e vra sonder om daardie \ersekering te verkry 
Van die bebeerders \"aD die koukns, dit \\<il se die party
Jeiding. Ons weet tog dat die Nasionale Party (of H.N.P.) 
voor die verkiesing van 1948 'n' beleid van algebele segre
gasie aan die volk voorgebou het. Elke kandidaat van die 
party was dus gebonde om vir so 'n beleid teen die 
Fagan-beleid te stem in die parlement. Desondanks, en 
sonder dat 'n nuwc verkiesing gebou is met 'n nuwe 
naturellebcleid, bet die Ieier van die party algehele segre
gasie as beleid verwer;p en moet sulke voorstanders van 
algebele segregasie soos dr. H. F. Verwoerd hierdie beleid 
nou saam met die res van die koukus verwerp as ,Stellen
bosse idcalisme." Wat baat dr. Verwoerd en ander kandi
date se vcrkiesingsondernemings van destyds? Hulle moet 
Of breek met die koukus - dit wil se met die party -
Of buig onder die koukusbesluit. 

Indlen dr. Malan die Verenigde Party se ondersteuning 
vir sy ,·erHoekskrif begeer, moet by nie versekerings \an 
ondergeskikte kandidaatjies vra nie, maar van die party
leiding self, en dan ook nie by wyse \·an 'n openbare uit
daging nie, maar deur pe~oonlike onderbandeling , ·oor of 
na 'n verkiesing. Trouens, daar bly nog altyd 44 seoatore 
oor wat die versoekskrif ook sal moet onderteken, maar 
wat nie onderbewig aan die verkiesing en die gepaard
gn.ande vrae sal wees nie. Hulle is egter wei gebonde aan 
bulle onderskeie koukusse. 

OXl\100:\'TLIKE UITSPRAAK 

Maar dit is nie die enigste beswaar teen dr. Malan 
se mctode nic. Sy voorstel het betrekking op kandidate, 
(en nie aspirant-kandidate binne 'n party nie), dit wil 
se klaar aangcwesc vegters van die onderskeie partyc. 
A!> die kandidaat van die V.P. sou weier om die genaagde 
n•rseokering te get', !.al die V.P.-ondersteuners nou daarom 
\ir dr. 1\lalnn HC lmndidtlat gaan stem wat behalwe die 
oorbnndiging van die Protektorate ook nog staan dr we 
V<'r\l'ydering (sondt>r ver~>kansing) van kleurlingstemme wat 
\ir die V.P. nodig i<, om 'n aantal Kaapland-.e setels te 
beveilh;? 

In so 'n gevnl sal die V.P.-ondersteuners ten einde 
YIR die Protektornte se oordrag te stem, noodwendig TEJo~N 
behoud van di~ Klt>urlingstem, TEEN vrye keuse van 
t.'\almedlum in skole, TEEN grootskaalse immigrasie, TEEN 
die App~lbof a... boogste geregsbof, in kort, teen a ile 
andt'.r belt'id<>punte \\at in hul eie partyprogram opgeneem 
is, moet stem. Kan dit van pnrtypolitieke vlees en bloed 
Hrwag word! 

Ons vrees dat tcnsy dr. Malan 'n metode ontwerp 
waardcur 'n kiescr in staat gestel word om deur die 
aanv:ysing van een volksraadslid tegelyk hom uit te 
spreck vir die oordrng van die Protektorate en teen die 
veronagsaming van die verskanste klousules (waaroor dr. 
~falan ook 'n uitspraak vra), die aanbeveling van dr. 
Malan die onmoont1ikc cis. 

(Vervolg in volgende kolom) 

Mot•t (lie K11ietjit•!>1 
gt•lmig word? 

In 'n brief, wat tn n•rskcle 
Afrikaanse koerantc vcrskyn 
hct, het die dominccs ,ons 
volkslelt-u en hoogwanrdig
hcidsbl•kleders" gevra om 'n 
go<>ie voo~becld ao.n die volk te 
stel. Hullc het die gcwoontt- om 
vername mense .,met die kelkie 
drank in die hand af te neem" 
sowcl as die bywonlng van 
pcrd<'wedrenne deur vooraan
staandes afgekeur. Hulle het 
voorts o.a. geskryf: 

.,Dlt Is vir die Kerk 'n oorsaak 
van droefheid dat sommige 
leiers en hoogwaardigheidsbe
kleders nle altoos die rejtte 
voorbeeld stcl ten opsigte van 
die Christellke aedes en tradisies 
van ons volk nle. \Vanneer 'n 
vroueklub groot danspartye or
ganiseer en Afrlkaanse dames 
aan die Staatahoof met knie
buiglng en o.llerlei vreemde 
scrcmonles laat voorstel, dan 
voei die kerk dat sy werk in 
bclang vnn die Christelikc sedes 
en gesonde tradlsies van die 
\'olk afgebreek word en dat ·n 
onclicns nan die volkskaraktcr 
bt·Wyd word dcur dcel te necm 
nan so 'n funksle of hoi: staats
bc•skPrrnlng daarnan tr vcrleen." 

(Ver\'olg van vorigc kolom) 
Wn; IIET VIR \VAT 

GJ•;STEM? 

'n t;enparige u it ... J>raak ,.an 
die 'olk kan op birrdie wyse 
'an.,elf..,J>rekf'nd nif' verkry 
\\ortl nit-, t-n die Bribe rege
rin~ 'a I nii. die 'erkie,ing met 
net ..,o, t•t•l reg die ))fu.,-minus 
600,000 \ 'erenigde I•arty
stemme wat teen dit- in ... tel
lin~ 'an die ,.Hoe" II of Yan 
die Parh•ment uitgebring is, 
)(an tel a ... ultsJ>rake tct•n oor· 
hnndiging 'nn die J•rotekto
rate a'i \\at dr. lalan die 
))lU!>·minU!> 600,000 • 'usionale 
Part;p.t<·mme wat 'ir die 
oordrag van die Proh•ktorate 
gestem J1et, kan tel as uit
SJ>rake tN1 guuste van sy 
\eronag.,aming van die v·er
.,kanste grondwetartikeb. 

Daannee kan n:el 'n ,·erkie
.,ing gewt-n word, maar <laar
mec kan die oordrag van die 
Protektornte nie ,·erkry word 
nie. 

Ondersteunil)g v a n d i e 
Vercnigde Party -sal immers 
vecl gercdcliker gegee kan 
word indicn die party se lci
ers persoonlik daarom gena
dcr word as wnnnecr die saak 
teen bulle uitgebuit l\·ord as 
lokaas binne 'n Nasionale 
Pnrtyprogram. 

'n Paar wcke na die domlnccs 
se brief verskyn hct, het mt·v. 
Jansen aan 'n Afriko.anse kol'
rant in Johann<'Sburg verklaar: 
,\Vaar daar 'n voorstelling van 
jong meisics aan ons plaasvin<l 
moet daar 'n misvcrstand wel·S 
omtrent die vorm van die sere
monic. Die paar pa'!llke rn 
sit'rl ike buiginl:"> i!! myns ln'Oit'n" 
seer sek erlik nlks vreemd" or 
kwaads nie. Dit 1'1 min of ntf'f'r 
<,oo,. dit ge.,kif'd in die ,-olk
"Pf'k>." 

Mev. Jansen gaan vervolgens 
voort om boor set>n uit te spreek 
oor die koninginnJodc wat in die 
jongste tye oral nageboots word. 
Die Goewerneur-gcneraal e 
vrou s~: .. Waaraan moct ons die 
gcwoonte toeskrywe wat nou 
vry algcmeen geword het en 
waaraan Afrikaners ook decl
necm: naamlik die klesing en 
kroning van koninrinne en 
prinse:ssc? Is dit nie 'n open ba
ring van die felt dat daar wei 
'n drang in die hart van die 
publiek is na 'n bi<'tjle setc
monie en sierlikheld nle? 

·Die Liggaam ran die 
J' rott 

Nee. ek dink dit moet a.an 
heeltemal ander motlew<' t()('ge
skryf word. Is die konln&"in
mode nie maar die logl<'&e uit
vloeisel van baie adverte-crder.s 
se gebruik om reklame vir bulle 
negosie goed te maak met be
hulp van die vroueliggaam nle? 
Die vrouellggaam in die adver
tensie <wat meestal slegs met 
die spreekwoordelikc p•cblaar 
bedek ~) en die Dit of Dat 
koningin is mo:s dieselfde ding. 
naamlik die kommerslali.sa.sle 
van die liggaam van die vrou. 
In ons eie land is die gebrulk 
darem nog (sover ek weet) om 
die koninginne behoorlik te klc·e, 
maar in die buiteland geld dif' 
reel dat hoc nakcnd<'r die 
koningin is hoc groter Is hnnr 
kommersieJe waarde. 

Ek glo darem regtig nie dat 
ons volk se drang no. 'n bietjh· 
seremonie en sierlikheid bcvre· 
dig moet word by geleenthc•de 
waar die vrou S<' liggaam <of 
minstens haar vrouelikhc•lcl) 
gekommersialiscer word, l<'r 
wille van reklame vir ·n produk 
of 'n stad of wat ookal nie. 

Kt•rftu·akkorringin l ' (lll 

Transraal! 
Ty~: verander. mnar begin ds 

bly darem staan. Hondcrd janr 
gclcde was bcdrog ook bcdrog 
en vandag is onbc.skoftheid ook 
onbcskoftheid, ncs honderd jaar 
gckde. Of meer mense vandag 
onbcskof is as toe Vl•rander niks 
ann die beginsel nic. Hieroorecn
kom Ug kan ek my g()('d voor
stel wat Tant Siena Kruger. pre· 
sidcntsvrou van Transvaal, sou 
geantwoord het, 1\!1 :;y gt-vra sou 
geword hct om bv. 'n k<>rftwnk
koningin (bes moontllk geklcc 
in 'n ondeunde tabberd van 
tabakblare) te kroon! 

Nee, een van die mooistt- cr!e
nisse wat ons van ons <'en"\lou
dige maar fynbeskanfde bocre
vooroucrs gcilrf het, was bulle 
sin van decorum. Dit is h!erdic 
ingebore eienskap wat so bale 
buitelandse bcsockers laat vcr
klaar het dat die ou Bocre 'n 
volk van arlstokrate was. Laat 
ons Hewer hlerdie mooi erfenis 
troetel. 

Napoleon het gea~ dnt die 
Britte is ,.a nation ol shop. 
keepers." l'tfoenie dat on.s Afr1-
kaanse vroue die prooi word van 
die Britsc kommersit\le tradisie 
nie. 

Oor die kn!ebuiging voor die 
vorste of die vorstclikc plaas
vervange~rs wi) ek 'n staaltjie 
vcrtel. 

Toe President Kruger op 'n 
kccr oorsec gegaan het na Brit
tanje is danr reNings gctref om 
hom aan konlngin Viktorla voor 
tc stcl. Dic Pn·sident. is vooraf 
ingelei in die gcheimenisse van 
so 'n vorstchke voorstclllng. 
Daar is aaJ\ hom bedule watse 
soort bui&"ing hy voor die 
konlngin moet maak; dat hy 
glo ccrs orent moet kom nadat 
dit Haar Majesteit behaag het 
om hom te groet; en al die 
kn.skenadcs wat by so 'n formcle 
voorstelling tutshoort. 

En eindt-llk het die groot 
oomblik aangebrt'ek. 

Prt'!ildent KU&"f'r het tier en 
regop tot voor die koningin &"e
stap, sy hand uitge..<~teek en hof
llk &"H~: Dag konlngin Viktoria, 
ek is Paul Kru&"er. 

Die President ae leermeesters 
was verslae. Koningin Viktorla 
sou glo later ges~ het dat sy 
,startling ingenuousness" (ver
ro.saende ongekunsteldheid) 'n 
lndruk op haar gemaak het. 
Laat dit wees soos dit wil. 

Die president se antwoord aan 
IJY lccrmeesters, toe bulle hom 
gt-vra het waarom hy dan sy les 
vergeet het, het 'n dlepe indruk 
op my gemaak. President Kruger 
sou aan hulle ges~ het: .,Ek 
buig net my knie voor God." 

Hy is dan Dood. 
Hoekom leef hy? 

Ek hd nou-die-dag gceel.s met 
'n ou vrlcnd van my "ll.'&t hom
sclf 'n .,harde na.sionalis'' noem. 
By ~e vir my by kan die 
O!osewabrandwag nie verstaan 
nie. Eintllk is die Os.sewabrand
wag mo.s al dOOd en einWk bet 
sy lede mos alma1 weer terugge
kom na die Na.sionale Party toe. 
Nou kan hy nie ver:staan waar
om die 0Hsewabrandwa&" dan 
nog !ewe nie en wao.rom sy lede 
nie by die Nnsionale Party kom 
ao.nsluit nle en dit hinder hom 
se my vriend. 

Hy wou toe van my wcct wat 
gaande is met die Ossewo.brand
wag. 

Ek het vir hom gevra of hy 
nle liewer moet ondersoek in:stel 
na wat gaande is in sy party 
nlc? Glo .,harde na.sionali!;te" 
nlc alte maklik a lies - letterlik 
alit s-wat hul partyleiers en 
partykoerantc vir bulle se nie. 
Ek het hom hcrlnner aan die 
ongelukkigc afgevaardigde wat 
ontsteld op die party-kongre.J 
ultgcrocp hct: As enigiemand. 
anders as dr. l\talnn. vir my ge
se h~·t dat ek 'n pcssimis is sou 
ck hom dit nie gcglo bet nie! 

Ek het "1r my vriend gese 
dat dlt vir hom 'n waarskuwing 
moet wees oor waar die goed
gclowigheid van .. harde nasiona
listc" vir bulle kan beland. 

JJ ' f'll k t•ir Di(•gt•ne teat 
in .clie MOll(• u•il u:ees 

To•• hct ek vir my vriend ge.se 
dnt ons In die Osscwo.brandwag 
gladnl(• bekommcrd is oor die 
Nnsionallste Party en sy tra
wantc sc propaganda dat die 
O.B. dood is nie. ..Uiteindelik 
byt dl bond wat daardie propa
gnnda ultblaf sy eic st<'rt- soos 
In jou geval gcbeur het," bet 
ck vir my vriend gesC.. 

Ek hct hom verseker dat ons 
in die O.B. heeltemal gerus is 
in die wctc dat die O.B. nie dOOd 
is nle; ook nie sal doodgaan 
nie; trout!ns nou weer heeltemal 
gesond Is. Ek het bygevoeg vir 
my vrlcnd se stigtln,tr dat die 

(Vervolg op bl. 3 kolom 2) 

] 
N, 

tnmte 1 

gclt•«le 
groot { 
die V.11 
regt•riu 

AanD 
Steyn, v 
se lnllgti 
sy party 
huwcllkP 
rocp nil• 
moet wo 
maatrct• 

Wat 
betrt'f, 
V.P. dl 
diensto 
stad 
wylc m 
ginhc-t 
univers 
van 'n, 
vir nie, 
Ook ln 

woonbuur 
Nasionale 
invoering 
tea vir I 
&'<'SC. 

'n Andl 
E. P. Fo' 
Natalse ~ 
ges6 dat 
nle wU l 
bledewct 

H 

GEKI; 
AD, 

TARIEl 
•·tt ••• 

(VeriO 
eurt,..al, ........ ) 
216 ~PI 
VIr !Mrbl.l .......... 

DUI.ej 
!Mrball.D., 

Ia~ allyn w 
113 per 
bUr. It 
IIDP t1) 
( ltDIIIM.) 
I(AAI'tJT1 

--:l 
"r.nn:u 

1111.~ pryee.l 
Ulea, clrleoo1 
ooll altyd II 
Weld waarl 
MEt'RF.I.H, 

LOt\\ 
Radlo-IDt;e 
'l'ai<oop on 
T~telle ( 
&&Doe me,... 

BORLO 
n . ~. "T 

\'a-. &.• 
VtrltooP fll 
dac 

ORYSRAI 
der, harec~ 
veratker, 4 
\\O,Df:R, 
w•roldwond( 
mlddel u. I 

g~N~~~~J 
Jnhtlnn~"bur 

0J711hA ... 
tot oatuurlt 
torus, YrJ 
blorqrocl •• 
b<>ttet. pont 
Die l!lel'refl'l 
bwy. 

Verwyder 
eiekte en • 
OESOYD 
mldde~ en I 
tnllltUDll 
\fl()l)F.l ..... 



~ r=== = :=: ::=: 

Les 

voor die 
ke plaas

staaltjie 

gcr op 'n 
It na Brit
gctref om 

tloria voor 
is vooraf 

enissc van 
>orstelll ng. 
~uie watse 
voor die 
:; dat by 
rom nadat 
ehaag het 
~n al die 
'n formele 

die groot 

It fier en 
ingln ge

~k en hof-
1 Viktorla, 

rrmcesters 
1 Vlktoria 
et dat sy 
~ss" (ver
dheid) 'n 
naak het. 
lt wil. 
fvoord aan 
~ulle hom 
dan sy les 
Pe indruk 
!l'lt K r uger 
bet: ,Ek 
God." 

hy? 
resels met 
wat hom
lis" noem. 
kan d ie 
verstaan 

lwabrand
tntlik het 
f terugge
rarty toe. 
1.an waar
,wag dan 

sy lede 
'arty kom 
~der hom 

wcct wat 
wabrand-

tra of hy 
pek instel 
'sy party 
ionaliste" 
- letterlik 
Jeiers rn 
e s~ nie. 

aan die 
igdc wat 

r
-lcongre.; 
gicmand, 
lr my ge
ls is sou 

let nie! 
end gesll 
rskuwing 
lie goed
nasiona
land. 

1 u·at 
i u:ees 

end ges~ 
.rand wag 

ocr die 
sy tra

i dat die 
teindelik 
!e propa
rt-soos 
let," bet 

dat ons 
gerus is 
nie dood 
oodgaan 
1celtemal 
vocg vir 
dat die 

I 
~m 2) 

I 

DIE O.B., WOENSDAG, 1 OKTOBER 1952 BLADSY DRIE 

PLIGSGETROU·E OPPOSISIE 
BET EIE BELEID BEVEG 

1

HIPNOSE. GE.NE.E.S KIND 
VAN SKUBBE 

Nou dai di~ Verenigde Party vir taktiese doeleindes die nadruk op sy 
ponte van oor~~nkoms met die Nasionale Party laat val - wat vier jaar 
gelede al ~o in die ooglopend was dat sowel genl. Smuts as d1·. ) \falan die 
groot gem~enskaplikheid van beleid by geleentheid e rken b et - verklaa1: 
die V.P.-leiers bulle ook heeltemnl tevrede met die kleurwetgewing van die 
r egering wat bulle so heftig in die parlem ent hev~g bet. 

Tot watter mate hipnose ,·ir geneeskundige doeJeindes 
aangewend kan word, blyk nit ' n bykans ongelooflike geval 
waarvan in die British :\ledical Journal verhaal word. Dit 
gaan oor 'n kind wat met die uiters seldsame visskubsiekte 
gebore is - 'n verharding van dje vel waarvoor geneeshere 
nog geen raad weet nie. 

Aan Dagbreek het mnr. Mar4is 
Steyn, voorsitter van die V.P. 
se inligtingsafdeling, ges~ dat 
sy party die wette op gcmengde 
~uwelike en ontug nic sal her
roep nie en dat dit aang;evul 
moet word met maatskaplike 
maatreiHs. 

Wat apartheid op treine 
betref, het hy gcse dat die 
V.P. die afsonderlike trein
dienste vir die rasse in Kaap
stad aangevoor het en dat 
wyle mnr. J. H . Hofmeyr be
gin het met kleurskeiding aan 
unlversiteite deur die stigting 
van 'n aparte m ediese kollege 
vir nie-blankes in Natal. 
Ook in die geval van aparte 

woonbuurtes was die V.P. die 
Nasionale Party voor met die 
invoerlng van aparte woonbuur
tes vir Indi~rs in 1946, het hy 
gese. . 

'n Ander V.P.-spreker, mnr. 
E. P. Fowle, L.P.R., het op die 
Natalse kongrcs van die party 
gese dat die Verenigde P a rty 
n ie w U he dat d ie Groepsge
biedewct herroep moet word n ic. 

HEWIG BEVEG 

In die parlement bet die 
Ve ren lgde Party egter 'n heel 

GEKLASSIFISEERDE 
ADVERTENSIES 

TARIEF: 
..,., •• ' IJre ~: 

(VerlowiDJ, huwel1k. cebo<Jrle, 
ewtgeval, lD memortam. plul<wen
aiDJ, ena.) 1d . per woot<S ; mtnlmum 
2/ 6 per pl&llDJ. Voorultbetaalb&M'. 
VIr herb&llnp 211 pcneot atalac. 

Baa41eiud~: 
Eere~ piUIDC 24. per woord. VIr 

berbal!Dp 21S pernot atalq. 

1Dtell:mcel4 op .,Die O.B." (ver• 
aun w eeltllk.e): 12/6 per ja&r of 
6/3 per & m&aD4e. Voorult.betaal
ll&&r. stuur adverteD.IIel el4. beltei
IIDP eD IDtekenJel4 D& VOOBSLAO. 
( J:Ollll!.) BJ:I'EB.Il, Poellu 14.11, 
&AA.PSTAD. 

, MEUBELS 
MEVBELS.-Beter Meubela teen 1>11· 

llker pryee. Ba bawaeotjlea, etootl<arre
tjlea, dr lewlele, llno!eume. t&pyte, ens., 
ook altyd In voorraad. oee'D katalok\1&. 
Meld waariD u belangatel. - VISSER
ME UBELS, Lanp traat 118, Kaapflad. 

3/12/11 

RADIO 
l ..OUW E S LOUW, die Beroemd• 

ltadlo-logeol~ura, Sta.elew~•• t>uow, 
verkoop en berate! Ra.dlo'l en Elektrleae 
Toeotell• Gereglatreerde Elelttrl.lltel~· 
aanoemen. Foon 9·8436. 

HORLOSIES EN BRILLE 
U . J. ~";TF,YN, De VUUeraatraat 17, 

Vaaeo. K.l' .-VIr horloslea en brllle. 
verkoop eo repareer. Per!IOOnllke aan
dac. 111/11/TK 

GRYSHA.RE 
ORl''iRARE h~ratel, akllfera ver:wy· 

der, baregroet bevorder, jong voorkoma 
veraeker, dlt waarborg ORYSHAAi t
WONDER, die joogste kuoamattce 
wtreldwoodtr baar- en kopvelvoedlDK8· 
mk14el u. Skadelooe, kleurstotvrr. 51-
per bottel, geld met bestelllng. BO.ERE-
OENE:F:~~ODDEL.'!, P osbua 4%,%, 
J ohaoneabu rJ. C1/ll/'9 

o ,..hare en b&ai'CI · biDne teD ma&D(I 
tot oatuurllke kleur berate! ot ,eld 
terug, vry · vaD kleuratot. Bevorder 
baregroel. verwyder ol<lltens. 5/S per 
bottel, ~- Kootant met beatelllnJ. 
Ole Boerefl'Oa . Poeba.e 1GP. l •hanneoo· 
b~. . GH/8/GO 

l\IEDISYNE 
Verwyder 41e wortel van u k waal of 

alekte en heratel u recmatlge ertenla 
GESONDHEID. One beaklk oor die 
mlddela en behAodel aile alektea. Sk.ryt, 
lnlllrtlnK gratia. - BOEREGENEES
UIDD.ELS, P OOibDI UU. Joll&nnMbura-. 

Al/9/49 

, SIEKTES eo Kwale ,-~rban l Opera· 
ales venny en SMODdheld herstel. 
Waarom dan sal u lancer ly! Sltryf, 
meld besonderbede, raadpleeg Die Boere
non, P oebus 75CI9, .Joh.anneeburr. 

(Nr. 2)1/91'9 

ander houding ingeneem. Die 
wetsontwerpe op ontug, ge
mengde buwelike en groepsge
biede is ten hawigste beveg. Die 
buitestaander kon geen ander 
indruk kry as dat die Verenigde 
Party hierdi~ maatreHs as die 
grofste skendlng van sy begin
sel.s en · verkragting van nie
blanke regte beskou nie. 

Die vraag kom dus op: Waar
om is dieselfde party wat die 
aanname van die maatreiH so 
heftig bestry het, nou so tevrede 
daarmee dat hy hom eintlik 
daarop beroem dat hy eerste 
daarmee begin het? 

D IE R E DE 

Is dit omdat die party nou 
skielik van beleid verander het? 
Nee, dieselfdc beleid van ,maat
skaplike afsondering," ,geen 
bloedvermenging" en ,atsonder 
like woonbuurtes" wat mnr. 
Strauss 'n paar weke gelede 
rugbaar gemaak het, bet gen l. 
Smuts reeds in 1948 gcbuldig, 
soos dit in Hansard en ook In 
die V.P.-program van beginsels 
opgeteken staan. · 

Die juiste antwoord is reeds 
deur 'n paar Verenigde Party
ledc in die parlem ent indcr tyd 
gegee. In toesprake het sowel 
mnr. Hany La.·wrence as mnr. 

BRITSE · RUBBER 
VIR RUSLAND 

Brit tnnje verkoop nog steeds 
rubber - ' n me.teriaal wat vir 
oodogsdoelein(tes gebruik ka n 
word - aan Rusland. Daar i '> 
verlede week onthul da.t Rus
Iand sy aankope van rubber uit 
Brittanje w rmeerder het. 

Die verkope sal beperk wees 
tot rubber wat redeliker wys 
as vir nie-militere behoeftes be
skou kan word. 

Dit laat 'n mE>ns dink aan 
die rondloper wat cenmaal by 
'n plattelandse prokureur 'n 
halfkroon gekry het op voor
waarde dat hy nie drank daar
mee sal koop nie. Hy is reguit 
by die deur uit na die drank
\\;nkel. Die prokureur het hom 
gevolg en op hom afgekom net 
toe hy 'n halfkroon op die 
toonbank neersit om vir 'n 
bottel drank te betaal. 

,.Maar jy het dan belowe om 
nie drank met my halfkroon te 
koop nie ?" verwyt hy. 

.,Maar dit is , nie jou half
kroon nie; bier is jou cllendige 
halfkroon," en die rondloper 
haal 'n ander muntstuk uit sy 
broeksak! 

(Vervolg van bl. 2 kolom 5) 

O.B. 'n sclfstandige organisasie 
is, wat sy eie doelstellings na
strcef en wat, bowe-al, nie die 
hnndlanger van enigc politieke 
party is nie. 

Ons medc-Afrikaners wat 
praat van die Ossewabrandwag 
wat sal .,doodgaan" of sal ,.ver
dwyn" is heeltemal uit die mode 
uit. Die jongste ontwikkeling Is 
dat d!e O.B. hom gereed maak om 
uit tc •blom in 'n groter Repu
blikeinse Beweging. As men~e 

wat belangstel in die O.B. in die 
mode wil wecs moet bulle die 
Ossewabrandwag en ,.partylose 
stryd" vir die republiek in een 
asem noem. Dan sal bulle proM 
soos !ngeligtc mense met ,'n 
toekomsblik! 

Sarel Tighy met groot mHlruk D ie siekte kon reeds by die 
verklaa r dat die oppos isie '-t' pl~g geboorte van die kind in Londen 
is om te opponeer e n dat d•e opgemerk word, maar namate 
r egering wat onnodige teen&tnnd hy ouer geword bet, het die vel 
wou beperk d eur sy vulbyl- dikker en harder geword. Slegs 
maatreel nie die r eg h et om die sy gesig, nek en bors was vry 
opposi'>ie van sy plig t e weer- daarvan. Origens het die vel 
h ou n ie. oor sy hele liggaam so dik ge-

Solank ons 'n regeringstelsel ~ord soo_s 'n vindgebrnaekl edin'twaar 
· dtt gebutg wor , ree oop 

het wnt voor~kryf d,at daar .v~r en laat bloederige water uit. 
Haar Majestett oo~ n oppoststc Geen bebandeling wou verbete
moet wces om d te bestaande ring bring nie, en selfs oorplan
reg;erlng te, opponeer,_ en daar tlng van vel het die toestand net 
£2,800 aan n partyleter betaal vererger deurdat die oorgeplante 
word om te opponeer solank vel ook hard en swart geword 
moct daar ,.amptelike" verset het soos die res, maar boonop 
teen regeringsmaatreels wees, nog gekrimp het. 
al moet die betaalde opposisie Hy was reeds van skoolouder
kop krap om !fy argumente tc dom toe dr. Albert Mason van 
laat klop met sy aanvaarde die geval verneem bet. Laasge
beleid. 10emde, wa t 'n studie ~emaak het 

lUaar ons bet genoeg natuur- van hipnose, het besluit om d_it 
like teen.st.and in ons land dat op die seu~ toe. te pas. _Hy het m 

· k bekos ti om tecnwoordtghetd van dte stuk of = dit ~e n~~ a: d t. ~uur t.waalf geneeshere die seun in 'n 
. sma tge. eens an e . hipnotiese slaap gebring, en na 

m e. En dit doen ons solank tlen minute herhaaldelik aan 
ons die Britse partystelsel hand- hom gesuggereer: , J ou llnker-
b.aaf. arm sal genees." 

was die nuwe vel rooi, maar 
geleidelik bet dit normaal ge
word en na· tien dae was die 
hele arm van die skouer tot 
by die gewrig genees. 
Dr. Mason het voortgegaan 

met die behandeling en telkens 
'n nuwc dec! van die liggaam 
uitgesonder. Sy bene, wat die 
ergste aangetas was, bet gedeel
telik berstel, en sy rug 90 per~ 
sent. Op agticnjarige leeftyd 
kan die scun nou 'n normale 
!ewe voer. 

KAN PE.RSOON OOR 
TE.LE.FOON SIE.N 

Dit sal in die vervolg m oont
lik wees om die persoon met 
wie jy oor die telefoon praat 
te sien - mlts jy dit kan be
kostig. 

'n B eeldrad io-t elefoon is so 
pas vir d ie eerstc keer openbaar 
gemaak. Sod ra die spreekbuis 
opgetel word, kan die persoon 
aan die anderkant op 'n beeld-
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rad io met 'n s kerm van twaalf 
duim, gesien word. I n die hui

Vyt dae later het die bui- dig;e stadium sal dit egtcr £1,000 
tenste kors van die vel begin · kos om so 'n tocstel aan te 
sag word en afgeval. Eers 1 bring. 

1\lnr. K F . Conradie, Wolseley, 
berig: 

Op Woensdag, 17 September , 
is onder blyke van belangstelling 
en deelneming van 'n g root 
skare op sy plaas Skoonuitsig, 
Breerivier , begrawe mnr. D. P . 
van der Merwe. Die oorledene 
was geruime tyd sukkelend met 
sy gesondbeid waarve.n hy 'n 
gcdeelte bedleend was, en het 
eindelik in dje Volkshospitaal, 
Kaapstad, J?eswyk na 'n brein
opcrasie. 

Oom Danie of com D.P. soos 
hy ook soms genoem is, was 
nog nie vol 62 jaar oud nie en 
was In sy !ewe hoewcl st.il van 
geaardheid 'n baie bruikbarc en 
ywerlge lid van die samelewing 
waar hy op verskillende open
bare liggamc en ook in die 
kerkraad gedien bet. 

Hy was ook 'n troue lid en 
daadwerklikc onderstcuncr van 
die Osscwabrandwag in die 
alg<•mr<•n rn die Wolseleykom
mando in dir besonder sedert die 
stigting daarvan. 

Oom Danie is ongevccr vier 
jaar gcled~ vir die tweede keer 
~etroud , daar sy eerste eggenotc 
vyf jaar gckdc hom ontval het, 
en word oorlewc deur sy tweede 
eggenote en vier seuns en twcc 
dogters .Calma! uit sy ecrste 
buwelik). 

Sy minsamc geaardheid bet 
hom allerweii bemind gemaak 
en sal gcmis word deur sy 
familie en groot .vriendekring 
en ook deur die plaaslike O.B.
kommando. 

Die O.B.-kommando betuig 
hicrmee sy innigc deelneming 
met sy familie en waardeer bale 
hoog die gctrouheid en steun 
wat by ons in RY !ewe geskenk 
het. 

Die mini!'>ter vnn naturellP
snk e, dr. H. F. VC'rWOC'rd, ont
vang talle briewe van paturelle 
waarin dank uitgcspreek word 
vir die bclcid vnn apartheid, 
en in Transvaal het hy die 
bynnam .,Scbolokc" verwerf 
w'\t. beteken: ,.Hy we.t alles 
regmaak." Gl•J092A 
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TYD NOU RYP VIR 
GROOTSE POGING 

AAN KLEURFRONT 

HOE S.A. ONDERMYN 
WORD 

Die veldtog om. toenadering tussen die Nasionale Party en die Ver
enigde Party te bewet·kstellig ten einde die twee groot politieke partye 
in staat te stel om die kleurvraagstuk gesamentlik aan te pak duur nog 
steeds voort. 

Wanneer die wereldpers met gierige oe op Suid-Afrika 
Ioer om bewyse te vind vir ons , ondemokratiese handels
wyse," spreek dit vanself dat enige verantwoordelike persoon 
dubbel versigtig moet wees omtrent sy doen en sprake. 
Dinge wat hier geen indruk sal maak nie, omdat mense dit 
in die regte perspektief kan plaas, word in die buiteland as 
verteenwoordigend aanvaar. 'n Voorbeeld van hoe selfs on
bednidende stuitlikhede opgepik word om aan die wereld 
daarbuite te toon watter bose gees daar eintlik in Suid-Afrika 
los is, word gevind in die Amerlkaanse tydskrif Time -
'n blad met 'n wereldwye sirkulasie. 

Langs die foto van min. C. 

Die Transvalet· (N.P.) skryf dat , die Verenigde Party verdeeld is 
oor die voorstel van sy hoofleier, adv. Strauss, dat die kl.eut·vraagstuk uit 
die partypolitiek gelig en deur middel van oorleg tussen die N.P. en die 
V.P. aangepak moet word." Voorts se die blad: , Die konserwatiewe deel 
van die V.P. steun die voorstel, maar die liberaliste is daar·teen gekant." 

R. Swart, waar hy met 'n kats 
in sy hand sta.an - soos by hom 
'n jaar of wat gelede laat af
neem bet - verskyn die volgcn
de berig oor die sitting van die 
Hoe Hof van die Parlement: 

, Pretoria se oo Raadsaal was 
verlede week opgeblaas van die
lag. Een-en-negentig Nasionale 
Jede van die parlement bet daar 

In sy toespraak voor die Kaaplandse kongres van die I Suidelike Afrika. in oorleg met vergader, nie as wetgewers nie, 
N.P. het die partyleier, dr. 1\lalan, o.a. gese: ,Adv. Strauss ander Afrika-moondhede, uit te maar as sogenaamde regters. 
bet ge.~ hy wit die kleurnaagstuk bo die partypolitiek voer. Bulle bet dit as 'n groot grap 
verbef; Die Nasionale Par~· h et al \ier keer voorgestel l Gr:SSTIGE TEKENS j beskou en aangebou. om. mekaar 
dat dtt gedoen word en dte saak op 'n groqdslag van Dit i., opmerklik-en blykbaa r toe te roep: ,Goetemore 1\le-
apartbeid b espreek moet word. Spreker (dr. 1\lalan) s ien bemoedigend--dat in die Engels-~ nee~ Regtn: lUaar vir Suid
kans om dit te bespreek met die regter\'leuel van die V.P. talige kOt'rante van die Argus- ~rika. se h'ee~~- en derdt>klas 
wat in beg insel met die apartheidsbeleid saamstem. 1\laar groep in dit> jongste weke ver- ~ger:- was •e grup maar 
daar is ook 'n linkervleue l wat feitlik saam met die kom- skeil' artike-1., ve-r&kyn bet waar- grururug. 
muniste stem. Om te vra dat almal saam die saak moet in die- bt>lei<l van algebele of :•':"erlede ~faart hct ccrstc 

b 1 · d' trk te " gt>bit>dske-iding _ dit is die ver - mtntster Dame! Malan sc apart-
pro eer op os as om ae onmoon I e vra. . . . ' . heidskruistog met 'n wetsgrcns 

deltng van Afnka m w1t en . . 
Op die Trnnsvanlsc kongrcs 

bet dr. Malan cgtcr gcs~ dat 
die V.P. vir die N.P. se dat hy 
sal saamwcrk op voorwaarde 
dat die N.P. apartheid los. Dit 
kan die N.P. nic doen nie het 
dr. Malan gcse. llit>rteenoor bet 
mnr. Strydom op dieselfde kon
grt>s gese dat die- V.P. nou die 
N.P. se kleurbeleid oorgeneem 
ht't, maar dat h y die V.P. nie 
wrtr ou nie. Min. Strydom bet 
gese dat ,.adv. Strau~s op 
Queenstown 'n splinternuwe 
plan aangekondig bet - en dit 
was die Nasionale beleid. Aan 
adv. Strauss sc praatjies glo 
spreker nie. ,Dit is 'n ou taktiek 
van die V.P. om die Nasionalc 
bcleid na te boots sodrn hulle 
sien dat dit die goedkeuring 
van die volk wegdra." 

Op 'n vergadcring in Clare
mont (Kaapstad) het mnr. S. F. 
Waterson, voormalige V.P.
minister, gcse dat as dr. Malan 

DIE STEMPEL 

VAN UITKOMS 

WANT BY 

SANI.AM 

IS UITKOMS 

VIR ELKEEN 

die kleurvraagstuk uit die party
politick wil Jig, sal hy onder
steuning kry van leiers sowel 
as volgelinge wat in ander sake 
grootliks van hom verskil. Mnr. 
Waterson het gese: ,.As 'n lid 
van die V.P. is ek geen trou 
verslmldig aan dr. 1\lalnn, die 
Ieier van die N.P., nie maar 
met betrekking tot hierdie fun
damentele vraagstuk van rasse
verhoudings sal dit my plig wees 
om lojale ondersteuning te 'er
leen aan 'n poging wat dr. 
~lalan, die eerste minister, mog 
aanwend om die vraagstuk op 
'n nie-politieke grondslag op te 
los." 

KO!'."FERENSIE 

Die Landstem, onafhanklikc 
blad, skryf dat die twec partye 
blykbaar nie koalisie wil aan
raak nie. En voorts: ,maar 
koalisie is een ding, die groot 
en moeilike kleurvraagstuk 'n 
andcr. Kan die klcurvraagstuk 
dan nie uit die politieke terrein 
gelig word nie? Kan dr. Malan 
en mnr. Koos Strauss dan nie 'n 
konferensie in samewerking met 
die kerke van ons land oor 
hierdie vraagstuk byeenroep 
nic?" 

Op 'n vergadering in Johan
nesburg het mnr. Pirow vcr
klaar dat dit dringend nodig is 
vir die politieke partye om saam 
te kom en 'n billike oplossing 
vir die kleurvraagstuk tc ant
werp. Mnr. Pirow pleit daar
voor dat die partye moct saam 
werk ten einde die beleid van 
algehele gebiedskeiding in 

swart stnte _ deur clie skryWers gebots. , Sutd-Afrtka se hoogste 
beplcit word lls blykbaar die hof he_t n Mal~-wet wat 50,0~0 

· t 1 ill 'k 1 . d' Kleurlmge ontk1eser, onkonstt-
emgs e ' 1 e 0 P OS!>mg van te tusioneel verklaar. Malan se 
kleur~raag.stuk . antwoord was om die parlement 

D1t wtl voorkom asof die in te stel as •n Hoe Hof' met 
g~leentheid hom nou voordoen hoer magte as dfe hoogste hoC. 
v1r ' n groot !>iaatsman om 'n Die opposisie (wat in elk geval 
e-rnstige poging tot oplossing oorstem sou word) het geweier 
van on<, kleurvraagstuk te om aan die hof dee! te ncem. 
doen. Sodoende het Malan se eie party 
Eerstens, lyk dit asof die 

klimaat nou gunstig word vir 
die gl•dagtc om die klcurvraag
stuk gesamentlik aan te pak en 
op tc los; daar is sclfs bemoc
digcndc tekens dat die beleid 
van algchcle apartheid in en 
buite ons land sorgvuldige aan
dag ontvang. 

Twcedens, die V.P. bied nou 
sampwerking nan. Dit is mos 
net wat dr. Malan wil he in 
sy jongste tocsprake het die 
ccrste minister daaraan herin
ner dat hy al vier kcer in die 
vcrledo vir samewerking gcvra 
hct. Die verstandigc weg is blyk
baar om dip V.P. se aanbod nou 
tc aanvaar en daardeur hul 
goeie trou te toets. 

Dcrdcns, as die V.P. dan nou 
di<' Nasionale Party se kleur
bel<'id nngcboots het, soos mnr. 
Strydom se, wees ·dankbaar 
daaroor en laat die belcid as 
die grondslag vir die samcwerk
ing dicn. Moenic vooraf se dat 
jy ni<' nan ndv. Strauss se praat
jies glo ni<'. Tocts sy gcwillig
hcid om sy praatjies gestand te 
docn in sam<'wcrking met die 
N.P. Dit lyk die verstandige 
we g. 

YSTER ·woRD GESI.'\IEE 

Vit'rdt'n.,, aange'>it'n gebieds
\ t' rdeling 'n aan~·aarde interna
!>ionalt> gt>bruik i'> om wrywing 

die hoogste regterlike gesag in 
die land geword . . . " 

Meestc Suid-Afrikaners sou 
seker geekok gevoel het as bulle 
so 'n bcrig afkomstig van 'n 
onbekende geweste soos Domini
ca of Guatemala moes lees. En 
Suid-Afrika is vir die gemiddeJ
de Amerikaner so 'n onbekende 
geweste. 

V.P. Sou in Hart 
Republikeins 

Wees 
In 'n eis aan die Verenigde 

Party om sy beleid duidelik te 
formuleer voordat die Torch 
Commando hom sal ondersteun, 
hct mnr. Gilbert Ford, 'n streek
leicr van Natal, beweer dat die 
Verenigde Party weier om 'n 
konvcnsic vir die verskansing 
van die grondwet tc bele omdat 
,so baie van sy Jede in hul harte 
rcpublikeine is." 

a .,DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eeeleala-Drukl<ery, Blrcbtraat, Stel
lenboseh, vir die etena.ara en uttge
were, Voonlag (Edma.) BeperJt. 
Groote Kerkgebou 703, Poabus lUl, 
Rerkpleln, Kaapatad. 

Oil is in tyd van nood 
dal 'n mens na jou • i• 
mens• soek ••• , 

I tusst>n volke- ui t tt> !>kak el (ver
gelyk Pa lt>stina) en uangesit>n 
Brittanje- tans be-!>ig is met ge
biedelikt' h t' rgrot>pt>ring in 
Afrikt\ (vf'rgelyk die Britse 

Waardevolle goedere 
Oil is in lyd van nood 

dal 'n mens jou eie mense 
vind - by Sanlam 

Maak voorsorg vir uit
koms by SANLAM 

2*<=5 

Beeoek on1 Tak In die Wandel· federasie-skcma) is dit dan nic 
ran&", Groote Kerk-gebou, vir nou die gt>lt>li tyd om die ver
Radio'a, Elektriese Toeatelle en I dt>ling van Suicit>like Afrika. -in 
Meubela. Sk:ryt aan on1 Poa- . . 
........... In a.td lJn Pbll M rk 1 w1t en swart gcb1t>dt> voor te 
.,.,..._. P e c, 0 e • stet nie? 

Poabtll Z'7!1, Kaapata.cl. Dit is in bclnng van die 
~::::=:::=::::::=::::::::=:::=::::::=::::::::=:::=:::::::=::::=:::::::=:::=::::=:::::::=:::::=:::=:::::::=:::::=:::=:::::::=:::::=::=:::::::=::::=:::::::=::rn blankes dat die kleurvraagstuk 

BRILLE 
Bring o oogarts se voorskrifte vir br'ille na ona. 

GOEIE WERK TEEN BIIJJKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD 

Maitlandstraat. BLOEMFOJ.\~ 
Beaoek ona of 8kryf om besonderllede 

; ; ; : ; :: ::::::::::::: 

vcrhcf word bokant die party
politick - dat di<' vraagstuk nic 
op stal gehou word om by ge
lecnth<'id vcrkiesings en setels 
te wen nic. Laat die regering 
nou ge-bruik maak van die kan"t> 
wat daar i'l om dit' enigste 
billike e-n duur.ame- oplossing 
na tt' <,trt>t'f- gebiedskt>iding 

1 tu'isen wit en swart in Afrika. 
Pe-r slot van !>ake was dit tog 
die- rt>gt>ring sc ve-rkie-singsbe
lt•id in 1948. I..aat buUe dit nou 

verdien ·sorgvuldige verpakking 

Sorg dat u houer sterk genoeg is 

Adresseer en verpak behoorlik 

--ons sal die goed aflewer 

SUI D ·AFRIKAANSE 

SPOORWEE 

Gereglstll 

AF. 
B] 

,on., 
glo dat dl 
van gelyl 
kolonie..,, 
die Arbt'i 
Malan .,e 
by , met • 
regerings 
gelee is I 
die \olke 
Griffiths. 

Die 
Dugdale, l 
en gese: 
land is aa 
dit weer 

'n Be 
seggensks 
die Goudl 
van die J)l 

GEl 
VII 

Geese: 
sal verskJ 
brand wag. 
het per br 
'n vooram 
delike Ski 
telys by 11 

Die bc-trt 
gedaag b) 
plaaslike 1 
Strauss, ju 
fondse vir 
Hy wou w 
en to<' nllt 
dat die d( 
kcinse mo 
bllkcinsges 
die !ewe t 
,.Daarme-t> 
..aam. Dna 
nan '>0 'n 
kt'illSt' '>Ill 

part~ politit 
i., my .£5, 1 

self mrt ' 
\"rien<lt' ro 

,REPU 
GOE 
SLE~ 

Die vt• r~ 
keinse- idea 
neer <lit 
party, mn1 
word sodru 
gaan, i>~ op 
gre-!1 van 
<leur mnr. 
gemank. 

::\lnr, Ab 
woordighei 
op dlr ve 
hooding tt 
<lieself<le I 
dien.,. "\\ '1 
wind gann 
die Chr iste 
like- tyc ne 
bee-n. Die.,. 
Afrikant>r 
idt>aal. l"t>t 
on'! gaan, 


