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,Spr. het die Party
geluk gewens met sy
vordering.
Die Nasionale Party het gekom om minstens vyftien of twintig jaar te
regeer", so lui 'n verslag in Die Burger
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Die groot verkiesingsoorwinning in Suidwes
FOUT WAT
word gevier.
AFRIKANfRS
Afrikaners word aangestel in hoe hetrekkings.
BfGAAN
In talle opsigte het die Afrikaanssprekende
geleentheid om homself en sy nasionale aspirasies uit te leef.
Daar is
wei klagtes van vele wat heter verwag het, dog •daar is ook vele wat met
minder vrees en meer hoop hulle eie toekoms, veral in staatshetrekkings,
tegemoet gaan.
Dis dan maar 'n voorsmakie van wat uiteindelik verrig kan word, aldus die voorspellings van geesdriftiges. As oor so veel gejuig kan word,
vanwaar dan die behoefte aan 'n Ossewabrandwag? So lui die vraag wat
uitdruklik of by implikasie gestel word.
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O.B. SE ANTWOORD
Hierop kom die antwoord
van die vaderlander wat die
O.B. aanbang:
,Ek is bly oor die voordele
wat Afrikaners kan geniet en
gun bulle dit.
,Ek wil die suksesse van
mede-Afrikaners nie misken of
verkleineer nie. Die oorwlnnings wa t behaal word is 'n
b~vys
van Iewensvatbaarbeid.
Dog vergeet nie dat die saak
ook 'n antler kant bet nie!"
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Dr Van Rensburg
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Dr. Hans van Rens- 1Afrikanerd~m; na die oorlog
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bocf by memand se toestemburg doen n dr1ngende ming te vra om 'n woordjie
oproep op offisiere en Imee te praat as mense die republikeinse
water nie.
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TAKTIEK IS EEN DING,
STRATEGIE 'N ANDER
Aile veldbere het met twee
probleme te doen: die ta.ktiese
probleem van hoe om die slag
te wen; die strategiese probleem
van hoe om die oorlog - en
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Mnr. J. G. S. Oppel'man, Geb'iedsleier Gebied E, Suiden Wes-Transvaal, 'Skryf:
Gcagte Offisiere en brandwagte,
Op 7 en 8 November bou die
Osscwabrandwag
sy
derde
Uniale laertrek in Bloemfontein.
Ek doen dus 'n ernstige beroep op die offisiere van Gebied E om alles in hulle vermoe te doen om die laertrek by
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die Vl'ede wat daarop volg
te wen. In die Tweede Wereldoorlog b et die Bomlgenote uit.eindelik gewen en selfs nie 'n
dwaas sal ontken dat die louel'e
vir die taktiese oorwinning
deur die geskiedenis aan bulle
toegeken sal word nie. ~laar
van die kant van die Westel'Se
beskaw'ing beskou, wie sal nou
wil volhard met die astrante
bewering dat die \Veste 'n strategiese ool'winning behaal bet?
Nie eers Churchill nie.
Die onderskeiding kan ook
binne die engere perke van die
v erloop van die oorlog self getrek word. Duitsland bet van
die skitterendste oorwinnings
van die geskiedenis bebaal.
Takties is talle veldslae gewen.
Strategies is die oorlog onherroeplik verloor.
WAT VAN AFRIKANER~
STRATEGIE?
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sionale regering binne die partypolitieke raamwerk waaraan
hy gekniebalter staan, die allergrootste suksesse behaal en
beoogde wetgewing passeer,
dan nog beweer die O.B. dat
die stelsel soos by staan, gevestig op pal'typolitie~, bomself
ewiglik teen tot die berrysenis
van verdeeldheid. Geen oorwinning is ooit finaal nie, want
die stelsel roep om 'n opposisie.
Geen Iewensbeskouing, betsy
goed of sleg, kan die gl'ense
van sy partytuiste oorskrei nie.
Hy is ingekerker by sy eie en
uitgesluit uit die ander, gedoem
tot 'n muilebestaan van onvrugbaarheid.
Die gelowiges
bly bekeerd dog die ,heidene"
bly onaangeraak.
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'n 20,000
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Dr. Malan bet 'n baie optimistiese toon aangeslaan
sover dit die partypolitiek
betref, en sy inleiding was
daarop toegespits om die
vooruitgang van die party te

TAKTIESE SUKSESSE GEEN
WAARBORG VIR OORWINNING

onmoontdink son~ond, bet
minist er
week op
mferensie
b et verg-e ek onoan Statelie feit is
weer gawe
keur-:s.t el-
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Kaapstad, 11 Oktober 1950

van dr. Malan se toespraak te Kimberley
voor sy kongres verlede Dinsdag.

DR. VAN RENSBURG.

brandwagte
om
die
Uniale laerll·ek op 7 en
8 November byte woon
en hy ouderstreep die
helangrikheid van die
laertrek in die volgende
paar pennegrepe:
Wat die ander implikasies van die 0.8.-laertrek ook mag wees, een
ding staan vas: as daar
ooit 'n tydstip in hierdie
geslag van die Afrikanerdom was waarop helderheid en rekenskap
ten opsigte van die republikeinse ideaal dringend en gebiedend nodig was, dan is dit nou.
As daar ooit 'n tyd was
waarin die Ossewahrandwag 'n roeping gehad
het om te vervul, dan is
dit nou.

te woon. Laat die ou kameraadskap nie verflou nie, maar
kom in groot getalle op, ook
Die O.B. is bewus van groot
rustende offisiere is welkom en
oorwinnings wat alhier bebaal
manskappe.
is en ander wat nog bchaal kan
word. Die O.B. beweer egter
Ek besef die groot opoffering
dat ondel' die huidige staatkunbieraan verbonde; maar laat
dige reelings die skitterendste
geen opoffering te groot wees
oorwinnings slegs taktie'..<;,e vool'·
nie, u het in die verlede nooit
dele kan bl'ing - en daarmee
op u laat wag nie, maar altyd
alleen is geen geskieclkundige
trou op u pos gestaan. Ons
beslissing nog ooit gevel nie.
verdere voortbestaan hang van
u af, kom dus en laat ons
AL SOU DIE VERENIGDE
saam beraadslaag. U ken u
PARTY VERDWYN
plig; laat ons elkeen dus sy
deel doen.
Aangenome dat die Verenig- ~ Tydens die oorlogsjare het
Met die meeste boogagting
de Party tot sy versplinterde die O.B. die spit afgebyt vir die en waardering vir u deel in die
uiteinde verbrokkel, dat die na- republikeinse sedagte van die verlede, wag ek op u.
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PARTYE SE OORWINNINGS
SLEGS TEGNIESE
OORWINNINGS
In bierdie verband is dit interessant om daarop te let dat
selfs die grootste partypolitieke
oorwinnings wat ons geskiedenis ken, wel tegniese oorwinnings van omvang was, <log in
terme van getalle stemme wat
oor en weer skuif was die
swenking oppervlakkig en gering. Die barde kern van onbekeerdes aan albei kante van
die party-ombeinings gluur nog
ewe verbete na mekaar - en
na die ,swakkere broers" wat
bulle deur gesonde argumente
durf laat oortuig het. Dis mos
,verraad."
PARTYTROU IS STERK,
NASIONALE TROU IS SWAK
So was dit gister en so sal
dit more bly as ons nie die
groot politieke trusts wat partybelang eerste stel kan beteucol nie. Hierdie monopoliee
is nie die produk van kwaadwillighe'id nie, dog die onvel'mydelike vrugte van ons Westmins.terse staatstelsel, bier oorgeplant vil' die bevordering van
erosie op vadel'landse boclem.
Tussen die swaarbewapende
partybcskouings voer die ware
nasionale beskouin,gs 'n aspoester-bestaan.

beklemtoon. Die termyn van
,,minstens vyftien jaar" is
dus in hierdie hoopvolle
stemming omskryf. Presies
hoe lanlt is dit?
Dit is op een jaar na net
so lank as wnt die ou
Suid-Afrikaanse Party sedert 1910 die land regeer
bet en net !iO lank as wat
wyle genl. Hertzog eerste
minister was.
As ons vandag aan albei
hier(lie bewindstermyne terugdink dan Iyk bulle maar
baie kort selfs in die kort
bestaan van ons volk. As
verder bedink word dat by-i
na drie van die vyftien jaar
reeds agter die rug is, dan:
bly daar nog net twaalf jaarl
oor om die minimum-grens1
van dr. Malan se bewindskatting te bereik.
Hoe lank is dit? Dit is
maar drie jaar Ianger as
wat wyle genl. Smutli se
Empire-bewind sellert 1939
geduur het.
En wat dan? Dan is alles
weel' verlore wat deur die
huidige bew'ind met soveel
hitte en beroering opgerig
is. Dan wol'd al die wel'k
weer ongedaan gemaak en
begin die stryd van vooraf
aan. Dan word die Afrikaner weer ,toegeploeg."
In sy manifes van 28 Junie
jl. bet die Grootraad van die
Ossewabmndwag gese dat
onder die buidige staatstelsel
die stryd noo'it beslis Wol'd
nie, want die ool'winnings
wissel mekaar af soos die!
ondel'skeie partye of regering Of opposisie is.
,Die Engelse ool'winnings
van 1939 en 194S bet doodgeloop in die Afrikaneroorwinrung van 1948. Maar moet
hierdie ool'winning ook doodloop in 'n volgende of daaropvolgende necledaag?" aldus die manifes.
Op hierdie vraag antwool'd
dr. 1\lalan nou self bevestigend. Oor twaalf jaar sal
die
Afrikanel'oorwinning!
doodloop, profeteer dr. Malanl
in optimistiese stemming.
,Die O.B. se nee, die stryd
moct beslis word en wei ten
guns.te van vryheid en die
beslissing moet vasgeh'l word
in die partylose Republiek
van Suid-Afrika."
Sien u die bestaansreg van
die Ossewabrandwag?
1

1

Om Gebiede
Van Naturelle
Te Ontwikkel
'n Voorstel dat Ml'ikaanse
nyweraars dit op bulle moet
neem om 'n maatskappy sonder
winsbejag t~ stig met die doel
om plaaslike nywerhede in die
natul'ellegebiede aan te voor,
is verlede week deur die Ekonomiese Kongres in Bloemfontein aanvaar.

Mnr. Anton Rupert wat die
voorstel gedoen bet, bet aan
die hand gedoen dat 'n BantoeDIE VERENIGDE PARTY SE ontwikkelingskorporasie met 'n
kapitaal van £5,000, wat deur
LAAGTEPUNT
die Afrikanel' voorgeskiet Wol'd,
Die Verenigde Party se ver- gestig word.
wagte Iaagtepunt is besmoontlik die vooraand van hernude
!ewe vir bomself of 'n ander
wat sy boedel sal erf. Veldmaarskalk Smuts het die fout
begaan om te meen dat sy taktiese
verkiooingsoorwinnings
strategies doeltreffend is. Toe
by gemeen bet dat sY standpun,Dit is verspot dat vraagte nasiewyd aanvaal' Wol'd en stukke wat slegs een bepaalde
<lie loop van sake oor 'n lang gebied raak, opgelos moet word
tydperk gaan bepaal is by ont- in stryd met die regmatige benugter en verslaan. Die ver- lange van die betrokke groep,
warring van taktiek met stra- deur 'n groep volke wat uit die
tegic was 'n duur flater. Daar- uiterste uitboeke van die aarde
vool' word nou betaal. As die vergader."
Afrikaner dit op sy beurt begaa.n sal by ook die rekening
ontvang.
'n Staking wat verlede week
'N OOR\VINII.'ENDE
deur die Kommuniste in WeeAFRIKAANSE
nen gereel was, het op 'n misLEWENSBESKOUING
lukking
uitgeloop daar minder
. d
. k
As ons me aarm an s 1aag 1
as
een-derde
van die werkers
om ons Afrikanerstandpunt so(vervolg op bladsy 6 kolom 4) daaraan gehoor gegee bet.

Genl. Franco Oor
Die V.V.O.
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Ole A(nkanernas1e

'n Leser uit Port Elizabeth
stcl vir my pertinent die vraag:
Soos aile ander sake het ook immigrasie 'n party- Bestaan daar 'n Boerenasle of
politieke strydvraag geword. Dit was nog in die oorlogs- Afrikanernasie in Suid-Afrika?
jare dat 'n vooraanstaande lid van die Verenigde Party in
My Ieser skryf: ,.Ek stcl die
'n vlaag van politieke selfversekerdheid belowe het dat die
vraag na aanlcldlng van ons
teenparty uitgewis sou word deur onderplocging van die geagte Eerste Minister se toeAfrika.nerdom met 'n paar rniljoen immigrante. Kort na die spraak wat hy onlangs in Duroorlog is daar dan ook rei:Hings getref vir die invoer van ban gehou het. Hy hct daar
soveel duisende ,goeie en slegte" vreemdelinge uit Brittanje gcs~: ,Ons moet bowc alles
as wat aangelok en opgespoor kon word. Die propaganda ware en troue Suid-Afrikaners
wat vir die bevordering van hierdie toeploeg-plan gebruik wces.' H y het daarvoor gcpleit
is, het sulke utopiese hoogtes bereik dat mcnige immigrant dat Afrikaanssprekendcs en
'n paar weke na sy aankoms in Suid-Afrika vol teleurstel- Engelssprekende11 op so 'n wyse
ling teruggekecr het na ,Home". Sulke teruggekeerdes het met mckaar moet vcrcnlg dat
daar werk van gemank om hul landsburgers in die pers te ,daar uitgcstyg kan word bokant
die nog bcstaande verskillende
waarsku en toe die Engelse pers nog boonop na die verkie- en andersins ten voile geregsing in 1948 die toekoms van Suid-Afrika in die donkerste verdigdc en natuurlikc groepskleure begin skilder in die hoop dat dit tot die val van die lojaliteitc'. Dit is vir my
nasionale regering son lei, het die immigrasiesyfer van vreemdc taal ult die mond van
die man wie se ,groepslojaliteit'
35,000 per jaar plotsPling gedaal na 6,000.
Die tel<Ort aan arbeid in ons ontwikkelde n ywerh ede in 1933 so sterk was dat hy nie
laat hom <lan ook tans so sterk voel dat min. Donges ver- ecrs met die Engelssprekendes
lE>de wcE>k 'n verklaring oor die werwing van a rbeidsluagte wou saamwerk nie.
in die buiteland moes uitreik. Opnames sal gemaak word
Ek wll nou vra: As die seun
en daarna sal die tekort deur middel van immigrasic aan- of die kleinscun van 'n repugevul word. Op die oomblik word die syfer van 25,000 vir blikeinsc burger wat In 18991902 vir vryhcid gevcg het, In
die volgende paar jaar genoem.
1950 getrou bly aan die Boercnasie of Afrikancrnasie waarVANSl~LFSPREKE!\TDE BESKULDIGING
uit hy stam, handhaaf hy dan
'n ,grocpslojalitcit' waarbo hy
nou moct ,uitstyg'? Myns lnMet die daling in die immigrasiesyfer, waarvoor die sicns hct die Nasionale Party
Verenigde Party self verantwoordelik was, is die Malan- juis ontstaan, gegroel en oorbewind deur die1opposisie beskuldig dat hy immigrasie ver- winnings behaal omdat duiscnde Afrikaners ten encmale nie
ongeluk. Die motief was duidelik genoeg: Immigrasie was wou ,uitstyg' - soos die Ecrste
in die verledc die vernaamste versterkingsbron vir die Ver- Minister dit .noem nic. En was
enigde Party met sy Britse standpunt. Dit le dus voor die dit maar net ,groepslojaliteit'
hand dat hy kan verwag dat die party aan bewind hierdie wat die Afrikaners in 1938
bron sover as moontlik sal beperk tcrwille van eie veilig- rondom die Ossewacns laat
heid. Dat die Herenigde Party deur nywerheidseise ge- saamdrom hct? Nee, ek dink
dwing kan word om self 'n immigrasiewerwingsveldtog van dit was die bcwussyn van bulle
stapel te stuur wat per slot van rekening in terme van Afrikanernasicskap."
stemme sy tcenparty sal bevoordeel, klink nogal ironies. Die
gevaar kan natuurlik enigsins omseil word deur immigrante Historiese Onjuistheid
ook van die Europese vasteland te werf. ~laar n ou is d it
'n feit dat selfs taalverwante immigrante in die , ·erlede in
Ek wil my Ieser se vrac beons stede ,·erengels h et en dus eintlik b ygedra b et tot die antwoord met 'n aanhaling,
krag van die Yerenigde Party.
wat vir homself sprcck, uit die
1\laar dit is nie net 'n partypolitieke saak nie. Die po· bock - Generaal J. B. M. Hertsisie van die Afrikanervolk is sterk gemoeid daarmee. Ons zog deur C. M. van den Reever
staan voor die dilemma. dat om uitvoering te gee aan die en wei op bladsy 309:
,.Sedcrt Unie is 'n uiters vert aal< waartoe blank Suid-Afrika. geroep word, on s versterwarrende en onjuiste tcoric verking op groot skaal uit die buitelan d nodig b et, maar <lat kondig dat met die staatkunso 'n toestroming die onderploegin g van die Afrikanerdom dige eenwording van Suld-Afrikan beteken, waarmee 'n politiek e party reeds gedreig h et. ka ook 'n nuwc ,nasie' gebore
Laat ons maar heeltemal eer lik wees m et die saak. Net soos is. Met hierdie opvatting as
die Rhodesiers op die oomblik die instroming va n Afrika n ers politieke uitgangspunt het die
vrees as 'n bedreiging vir die oorheersende posisie van die Botha-skool 'n historiese on};ngelse bevolkingsgroeJl, net so vrees die Afrikaner die in- julstheid gepropageer, volgens
stroming ,·an immigrante wat die E n gelse g r ocp b ier s al genl. Hertzog, en op die groot
nie-dcnkende massa het dit 'n
vcrsterk.
bcncwelende uitwerking gehad.
Die Afrika ner ht't met sy tanl
t'n al in hierdie land ontstaan,
PARTYPOLITIJt;K DRA SKULD
'n nuwe nasie b et bier geword
en Holla ndse, Franse en D uit<,e
clemente is opgeneem in die
Ook in hierdie geval moet die par typolitiek 'n hoc re- vormingsproses. Da.ar wns <lus
kcning vir homself n eem, want dit is die partypolitiek wat soiets n<J 'n Afrikanernnsie.
hierdie stryd tussen die volksgroepe lewcnd hou en belet Maar hierdie begrip moes vcrdat daardie volksgroei plaasvind wat Amerika tot 'n ver- nietig word want dit was ,rassecnigde nasie gebind het. In die stede lees die nuweling hoof- haat om die atsonderlikheid van
sar1.klik die Engelsc koerante wat kampvegters is vir 'n hlerdie histories-gcgrocide cenparty wat die Engelse standpunt wil bestendig en teen die heidskern van bloed en taal te
tyd dat bulle behoorlik wortel geskiet hct, is bulle al klaar crken en te probeer bcvordcr.
in die politieke kamp van die Afrikaner se teenstandcrs. Da.artecn was genl. Hertzog in
bitter opstand. 'n Nuwe kunsEn dit help eenvoudig niks dat ons mooi b eroepe op die matigc ,nasie' moes uit die opvolk doen om ,nasionale eenheicl" te bevorder solank die eenboping van indiwidue gcfondamente ,·an ons politick~ lewe voorsiening mank vir vorm word, daar moes nie mecr
amptelike volksverdccldheid nie. D ie partypolitiek e rege· soiets as 'n Afrikaner of 'n
ringstelsel ,·creis politiekc oorlog. Die volk moet ingedeel Engelsman wecs nic, maar wei
word in twee vegtende lct>rs; en wat bie<l 'n guns tiger ver- 'n nuwe mens, die Suid-Afrideling as juis die ,·an taal en afkoms? Sola nk ons die kaner. Dit was 'n poging om
partystelsel handhaaf sal ons 'n politieke party be vir die vir die immigrant wat pas aan
Afrikaners en 'n politieke party vir die E n gelse. Dit is die wal gestap het, dadelik 'n volmees natnurlike ske!dslyn En ons land solank politick tot d ie waardige plek, naas mcnse wat
geslagtc verbonde was met die
blankes allet>n beperk word, en geen blote oproep, h oe mooi bodem, in te ruim In die nuwe
?ok ~1, vermag iets ~aartccn ~ie. lmmi~ rasie k an dus .noo!t ,nasie', en om die idee van 'n
n volksaangeleenthe1d wecs me, maar moet n oodwendag dJe cie naslc, wat met dicp wortels
partystryd beim·locd en op sy beurt deu r die par tystryd aan hierdic aarde vcrbondc is,
beinvloed word.
lin onguns tc bring, omdat dit
Immigrasie kan a ileen . t ot sy r eg k om wanne~r ons 'n dan di? ou uitlandcr-?pvatting
voll< en staat b et met 'n e1e stempel wat hy op die v r eem· lewend~g sou hou en n onderdeling kan afdruk, en daardie stempel sal on t breek solank skeid maak wat rassevrede verons 'n partystelscl bet waarbinne da a r gewedy wer word om steur."
'n Britse en Afrikaanse stempel af te druk. Dit sal ook
Genl. Hertzog se stryd was
ontbreek solank Suid-Afrika 'n aanha n gsel van die Britse vir die. behoud en selfverwesenRyk is, waardeur b y in die oog van elke buitelander 'n liking van die Afrikanernasie
B ritse entiteit is.
in Suid-Afrika.

l

l !l Deur Sybrand 11
Die Suid-Afrikaanse
Nasie
Dit blyk nou dat 38 jaar nadat wyle genl. Hertzog hierdie
stryd vir nasionalisme in SuidAfrika aangcknoop het daar
tans drie opvattings oor die
begrip ,.nasie" bestaan.
Wyle genls. Botha en Smuts
het ooreenkomstig hul konslllasie-belcid sowcl die bcstaan van
'n Afrikancrnasic as van 'n
Afrikaner-.,seksie"
m is ken.
Hulle bet verlang dat die Afrikaner sy verlede moct vcrgeet
ten cinde tc kan konsiliecr met
ander seksies van die SuidAfrikaanse bevolking om sodoendc 'n nuwe en kunsmatige
Suid-Afrikaanse nasie te vorm.
Daarom het bulle dit rassehaat
genoem as die Afrikaners veg
vir hul taal, kultuur en regmatigc pick in die administrasie van die land. Hierdie opvatting bet genl. Hertzog geheclenal verwerp.

1

veg vir sy taal, kultuur en regmauge ptek in dtc admintstrasic van die land nle.

Maar dr. Malan pleit ook vir
die vorming van 'n nuwc SuidAfrikaanse nasie. Daarom versoek hy dat die Afrikaner-.,seksie" moet ,.uitstyg" bokant hul
.,groepslojaliteit" en hul gcskiedcnis moct afskryf as die ,.doole
verlcde" ten einde te kan opgaan in die kunsmatige SuidAfrikaanse nasic.

Die Weg van
Nasionalisme

Daarteenoor staan die nasionale rigting wat bepaal dat die
Afrikancrnasie 'n histories-gcgroeide cenheidskern van bloed
en taal Is wat bestemd is om
te regeer in Suid-Afrika. Oorecnkomstig hierdie opvatting
kan ,.ecnheid sonder rassehaat"
verkry word dcurdat die Afrikanernasie onbevrecsd bereid
moet wees om assimileerbare
clemente uit die Suid-Afrikaanse bcvolking te absorbeer mits dnardie clemente die belange van Suid-Afrika ecrste
stel en met dicn verstnnde dat
Dr. Malan, oorcenkomstig sy bulle as gelykwa.ardige lede van
Durbanse bele"id van .,eenheid die Afrikancrnasic bchandel
sonder rassehaat" misken blyk- sal word.
baar wei die bcstaan van 'n
Dit is die weg van nasionalisAfrikanernasie maar nie van 'n
Afrikaner-,,seksie" n ie. Daar- me in Suid-Afrika, en dit sal
om beskou hy dit nie as rasse- die weg van nasionalisme in
haat as die Afrikaner-,seksie" Suid-Afrika bly.

Afrikaners Gaan
Arbeidsmark
Oorheers
In 'n referaat oor: ,Die Afrikaanse Onderneming, die
Verb ruiker en die W erker", bet prof. clr. S. Pau w voor die
tweede E k on omiese Yolkskongres in B loemfontein verklaar
dat die meeste st aclsberoepe gaandeweg in toenemende mate
deur Afrika n ers ge, ·ui word en dat daar tewens in die geleder e van die Afrikan er 'n verskuiwing plaasvin d van die
ongesk oolde, Iaagbesoldigde a rbeid n a die beter geskoolde,
bet er besoldigde b eroepe.
Prof. C. G. W . Sch u mann bet in sy refer aat : ,Die Afrikan er in die H andel" , 'n skatting gemaak van die toekomstige tocname van die Afril<aner se aandcel in die arbeidsmar k.
Prof. Pauw bet die statistie-~ w~es. Van bulle sal
en
ke van 1939 en 1948 ontlecd en Afrika•mssprekt'nd
daaruit afgelei dat in di6 negc Engelssprekend wees.

10,000
8,000

jaar die gctal Afrikanermans in Die "\·erbasende v~rhouding
die stedc met 84 pcrsent toege- "\·an 10 teen 3 word bereik deurneem het, vergclekc met 'n toe- tlat die persone wat tot tlie
name van 21 pcr~··nt in die ge- arbeidsmnrk toetree, oorweg~nd
tal nic-Afrlkaanse blanke mans.
Afrikannssprekend
is,
,
Die persentasie Afrikaners
die persone wat uittree meer
uit die totale anntal blanke gclykop "\·erdt't'l is.
mans in verskillcnde beroepsSelfs met aansienlikc immigrocpc bet die mceste g··~tyg in
die volgcnde beroepc: spoor- grasic en op die veronderstelwegwerkers,
fabriekswcrkcrs, ling dat slegs 20 persent van
tlmmermans, messclaars, mon- die immigrnnte en hul kindcrs
teurs, klerke, staatsamptenare Afrilmanssprekcnd sal word, sal
en onderwysers. In verskcic die oorgewig aan Afrikaansvan die beroepc is die Afrikaner sprekendes op die arbeidsmark
nog aansienlik wees, want dr.
reeds in die mcerderheid.
Dr. Schumann kom tot die ge- Schumann berekcn dat vanaf
volgtrekk ing dat in 1961 die die sensusjanr 1946 tot 1961 elke
t oename in dit' aantal manlike jaar ongevccr 18,500 Afrikaanse
werkers ongeveer 18,000 !!al seuns werk sal moet vind.

'n E.
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'n E.ie Suid-Afrikaanse Staatste/sel.

WYE VERTEENWOORDIGING
BINNE MODERNE , TWEEDE
VOLKSRAAD'

nasioat die
ies-gebloed
is om
Oor-

Ons het gedurendc
die afgelope twee weke
stilgestaan by die Twee·
de Volksraad '-'an die
Zuid-Afrikaansche
Repuhliek. Hierdie instel·
ling is ook op 31 Mci
1902 finaal beeindig en
ons moet nou vasstcl of
hierdie deel van ons
verledc ook iets waardevols bcsit, waarop ons
ons toekoms kan bou.

name. Dat 'n sodanige .,Twecde Volksraad" baic meer wcrd
sal wees en 'n veel meer positiewe bydrac tot die wetgewing
van die land kan lewer, as byvoorbeeld die bestaande scnaat,
1~ voor die hand.
SMfESTELLJNG

Die samcstelllng van 'n moderne Twcede Volksraad sal cgter op 'n ander wyse moct geskied as In die ou Transvaalsc
Ten ecrstc gee die gcskicde·
Republiek. In daardie dac bet
nis bier uitspraak wannccr ons
moct bcsluit of die wctgewende vergadering in 'n suiwer
Suid-Afrikaanse stelsel uit cen
of te wel twce .,huise" moct bestann. Die antwoord Is: twee,
nl. 'n volksraad, wat die hoogste wetgcwende gesng sal wees,
en 'n twecde wctgewende vergaderlng, ondergeskik aan die
Volksraad. Hierdic tweede Jig- kennls van die nywcrhcid en
gaam moet aile wctgcwing wat mynwesc hoofsaaklik berus by
mcer gcspesialiseerdc kennis die uitlanderelement. Die Tweevcrcis, soos wette oor die ny- de Volksraad kon dus van 'n eie
werhcid, handel, banlu~. bouver- idcntitelt voorsien word deur
cnigings, maatskappyc, inslui- die stemrcg daarvoor uit te brei
tcndc
assuransiemaatskappye, tot die uitlanders, en sodoende
voorbcrel en daarna deurstuur kon die nodige kragtc ook verna die Volksraad vir finale aan- kry word. Vandag Is dit nie

A. J.

Deur
van Rooy

I
I

I

NA DIE. LAE.RTRE.K
SAL POSITIEF
MOET OPTREE
::\lnr. P. R. Retief (hoofgenera.al), Cer~ &kr;rf:
In die oorlogsjarc het die Ossewabrandwag groot en roemrykc talte vervul. Hy was 'n
toevlugsoord vir duisende vervolgde Afrikaners met bulle afbanklikes en bet dus getrou
gebly aan sy ced ,.Ek sal my

sal word op 7 en 8 November
in Bloemfontein.
Die laertrek Is van lewensbclang, dus doen ck 'n ernstige
en dringende bcroep op allc
offisiere en !cdc om dit by te
woon en vernaamlik van my
gcbied.
Die opoffering sal
lonend wees vir uself en vir die
organisasie wat u so na aan die
hart le.
U !tan tog nlks anders wecs
as 'n O.B.-lid nlc. Tree nou
dadelik en vrocgtydig in vcrbinding met boofkwartier vir
die nodige reiHings.

TWEE VRAE I.V.M.
LAERTREK
S. P. Bekker (genl.),
Tarkastad, skryt:
Ons word opgeroep tot die
derde Jacrtrck van die Osscwabrandwag op 7 en 8 November
te Bloemfontein.
Nou is daar twee vrac.
Kan en mag ons van die lacrtrek af wegbly, en as ons wegbly wat Is die rede?
Ons bet die twee vorigc lacrtrckkc nog vars in ons gcheue
en ons pluk nog die vrugte
daarvan. Kan ons ooit vcrgcet
die toejuiging wat daar opgegaan het? Dit bet waarlik gevoel of die saal se dak in die
lug kan vUe. Is ons dan nie
nog dlcsclfde offisierc en brandwagtc nlc? Die O.B.-gcvoel bet
nog altyd sterker in ons geword al bet die gctalle mlnder
geword. En as dit die gcval
is laat ons alma! weer saamtrck en nie tuis bly, omdat een
of ander offisier nou bedank
het of ons Kommando's nie
mecr so sterk is nlc.
Ek is scker ons sal alma!
sterker en besiel met die regte
gees terugkeer van die laertrek.
So laat ons alma! gaan en so
vee! van· ons offisicre en brandwagte saamnccm om te gaan
ondcrvind wat ons alrced.s ondervind bet en ultsien om weer
saam met ons kamerade te
wees.
~Inr.

10,000

s,ooo

medc-Afrikaner nie in die stryd
verlaat of aan die vyand uitlewer nic." Hy bet die siel van
(lie Afrikaner gercd deur te
weicr om voor die vyand te
kruip.
Hy hct die ideaal van republikanisme hoog en lcwendig
gchou.
Hy was die organlsasie wat
by uitstek Afrikaanse geskiedenis gcmaak hct en nog bale
mecr.
Maar ons kan nic net op ons
verlede tcer nic, daar moet 'n
positiewe toekomstaak wees.
Dcur negatief op te tree bring
ons nerens. \\'at is ons roeping vir die toekoms? Is dit
van so 'n aard dat dit die Osscwabrandwag sy voortbestaan
rcgverdig? Hierdle vrae en nog
bale meer sal moct beantwoord
word op die laertrek wat gehou

meer uitlandcrs wat ons lcicrs
op ekonomicsc en tegnlesc
gebied is nic. Vandag is dit
mense soos Frikkie Meyer, H. J.
van Eek, M. H. de Koek, M.
S. Louw, Frans du Toit, A. M:.
Jacobs, Etienne Rousseau, om
maar net 'n paar name te nocm.
Dit word nie verwag dat cen
van bierdie mense in die
naaste toekoms volksr aadslede
sal word nie 2 tensy bulle ,.tot
die politick toetree", wat onwaarskynlik is. Tog bet ons
b ier met mense te doen wat
met die wetgewing op ekonomiese g('bied kostelil{e werk
kan lewcr. \Va."\rom dit n ie
vergemaklik deur die instelling
van 'n ,.non-politieke Tweede
Volksraad" nie?
VOORBEELD
Weer kom die vraag: .,Ja,
maar hoc?" 1.1inistcr Havcnga
hct reeds ten dele die wcg aangcdui met sy Nasionalc Finansickorporasie, waarvan die dircksic op 'n heel .,dcmokratiesc" wysc gekies word. Die
banke kies bulle verteenwoordigers, die bouverenlging bulle
s'n, die beherende mynmaatskappye bulle s'n, die assuransi('maatskappye bulle s'n ens.
Die eerste jaarverslag ·mn die
Nnsionale
Finnnsiekorporasie
h t>t onlangs verskyn. NieteenAtaande die rentekoers op deposito's maar i% iA, iA £70,000,000
op die wyse b('l~. Hierdie instelling is 'n groot sukses en
die wyse waarop die direksie
saamgestel is, bet nie min daarmt:'e te doen nie.

BLADSY DRIE

STAATSTOE.SIG OOR
HANDE.L WORD AS
BE.G/NSE.L AANVAAR
Die tyd van vrye, onbelemmerde handel i!i vir altyd
verby, b et dr. 1'1. S. Louw, ,·oorsitter van die Afrikaanse
llandelsinstituut, verlede Dinsdag in Bloemfontein gese by
geleentheid van die Uniale kongres van die lnstituut.
Hy bet ges6 dat die algemenc 1Al hierdie maatrcC!s het byna
beherende wctgcwing aanvaar 1monopolistiese tocstande geword as 'n noodsaaklike besker- skep. By die regcring is geming van die publiek, maar In kla, en in sommige gcvalle is
verband met die onlangse in- tegemoetkomendheid
verleen.
voerbeheer gekla dat vera! ,Daarvoor is ons dankbasr,
Afrikaanse sake deur die maat- maar ons sal steeds op grotcr
recl swaar gctrcf is. Daar bet toegewing aandring, nie aileen
'n noodtoestand In die land ont- in belang van ons eie lede nle,
staan deur die toedoen van 'n maar ook in die algemene landsdee! van die bandelsgemccn- belang", bet dr. Louw gese.
skap. Hierdie deel is deur <lie
in voerbeh eer van bankrotslmp
gered, maar nog meer, on<ler
die formule waarvolgens die invoer beheer word. word voorkeur gegee juis aan die me~
wat die noodtoestand veroor,.Julie groot fout was om te
saak bet. Gcvestigde bclange verkies om vir die man met
word beskcrm en doeltrcffend- die groot snor te veg teen die
heid in die handel word nlc in man met die klein snortjie",
die hand gewerk nic.
Die het 'n Itallaanse sakcbestuurdcr
jongcre sake, waaronder die hierdic somer aan my gcse.
oorgrotc meerderheid van die ,Sicn jy", bet by voortgcgaan,
Afrika3nsc sake tel, het die as- ,die man met die klein snortjic
poesters van die handel ge- was van dieselfde ras soos ons
word.
is, ons kon mekaar verstaan bet,
1Die ~ndcr man is 'n Oostcrling
Dicselfdc geld vir die toestaan . en hecltcmal 'n raaisel."
van kwotas vir skaars gocdere. 1 H. F. Mills in .,Peoples Post."

Verkeerde Snor

&\<.~
!

S Y LEWE WAS OP DIE SPEL •••

~,.

Operasie
was dringend
nodig!

iBEROEPSVERTEENWOORDIGING
Daar kan gcrus oorweeg word
om die senaat af te skat en Hewers 'n liggaam daar te stel,
waar nie politicke partye volgens die provlnsies vertecnwoordig sal wccs nie, maar die
yersk:illende clemente van ons
land se ekonomiese samestelling en '"·el deur 'n stelsel "·an
beroeps- en
belange\'Crleenwoordiging.
Laat die boer e
b ulle verte('nwoordiger daar
btl, en die mynwerkers bulle
s'n. Laat die banke bulle verteenwoordiger daar he, die bouverenigings bulle s'n en <lie
mynmaat!llkappye bulle s'n. Die
winkeliers en die professionele
geroepe lmn ook bulle vertt>enwoor<ligerl! hi\ ens.
Indien die behuisingsvraagstuk bchandcl moet word, sal
die vertecnwoordiger van die
bouvcrenigings wei beelwat op
sy hart h4! oor die £40,000,000
wat deur die bouverenigings in
staats- en nnder effcktc bele
moet word - vera! indien die
regering van hierdie geld gebruik om self bouvercniglng te
spcel! Moontlik mag die vcrtecnwoordigcr van die boubedryf en van die wakers in die
bedryf ook iets byvoeg en kan
die hclc Sl\ak beboorlik deur
die verskillende grocpc wat
daarby belang hct uitgcpluis
word. Op die manirr sal baie
kommissies ,·an omlersoek uitgeskakel word.
BELASTING
Verder moet ons onthou dat
maatskappye byvoorbecld ook
belasting moet betaal, en dit is
niks minder as blllik dat sulke
ekonomiese belange doeltreffend verteenwoordig moet wees
in die wetgewendc gesag van
die land nie, en wei deur die
Cvervolg op bladsy 4 kolom 5)

Dit bet alles so skielik gebeurJohan Theunissen bet nie eers
geweet dat hy siek is nie-ernstig
siek-totdat hy in die hospitaal
bykom en Nellie en die kinders,
bleek en beangs, om die bed sien
staan. Sy !ewe was in gevaar en
daar was net ~n hoop-'n noodoperasie deur 'n spesialis.
'n Duur o~rasie! Maar gelukkig
sou daar ultkoms wees, want op
Johan se Sanlam-polis sou hulle 'n
lening·-·sonder renre-kon aangaan,
om die onkoste van die operasie en
hospitaal te help dek .•..

e Hoe .sou U in so 'n noodgeval vaar '.' Sou U 'n bron he
waar u gcbelp kan raak? \'ir u
eie ontwll en die van u gesin,
vra VANDAG boedat Sanlam
u in tyd van nood kan help.

•

Suid-Afrik.aanse
Naslonalc
Lewcnsassuransie-Mpy. Bpk.
Hoo/kantoor:
Waalstraat 28, Kaapstad.
Takke en Agentskappe Oral.

Daar is altyd

ultk oms b y San lam l
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Sanlam, MdeJing 17b, Posbus 660, Kaapstad.
Laat my asb. dade/ik weet hoe ek rentevrye /enings
vir noodoperasies kan aangaan.

NAAM:
AD RES:
B~ro~p:..
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r AJUEY Till GEKIASSIII'I8EEBDB 4.DVEKTEN811Cih
Bal8hoodellke Kennlsgewlngs:
(Verlowlng, huwellk, geboorte, aterfgev&l, In memoriam, gelukwen.lng•.
ena.) ld. per woord; minimum 2/6 per plaalng. Voorultbetaalba&r. VIr
herhaltngs 25 pat. afalag.
Bandelaadvertenslea:
Eerste plaslog, 2d. per woord . VIr berhallngs 25 pat. a!alaog.
lntekeogeld op ,Die O.B." (,ersk7n weeldlka): 12/6 per Jaar of 6/3 per
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur adverteoategeld, besteUtnga, en lntekengeld
oa VOOBSLAG (EJ)~tS.) BPK., Posboa Ull, Jtaapatad.

IS LEWENSDUURTE
VIR SOMMIGE HOER
AS VIR ANDER?

TE KOOP

roete.
Goete marke.
Beste skole.
Tteo gekrutsde Dultse merino ram- Goete toekoms.
Raadpleeg 0. A.
metJies van gereglstreerde vaders. Bel Llebenberg, Kerkstraat 63, Foon 1119,
6811,
Wellington.
Telegrafeer Du Potc:hefstroom.
27/9/4
Toit, Malaostasie.
4/10/19B

GR YSHARE

GRYSIIARE, akllters, ou voorkoms,
onnodig. Oortuig u self deur OR l'SflAAUWONDER die Joogste kunsmatlge w@reldwooder, haar en kopvel
voedtngsmiddel te gebruik, skadeloos,
kleurstofvry. 5/- per bottel, geld met
bestelllng.-Boeregeneesmlddela, Posbus
i272, Johannesburg.
D/1/9/49

WIE KAN HELP
Afrikaner, dertlg jaar, &gt jaar
ondervlndtng van gemengde boerdery
soek betrekking a<s voorman of plaashulp. Kaffertaal (Xosa) magtig. Navrae: Adverteerder, The Falls, rts
lllaelear.
11/10/3B
Ek is •n Afrikaner met goele ondervinding van vee aeook graa.nboerdery.
Wie In Suidwes bet so een nou nodlg
vir opsig met 'n goele voorultsig.
Wll graag boer.--J. A. van Zyl, No.
837, r.K. Skerploenpnnt, ()()r Prleska.
4/l0/3B

BEESTE
Te koop.
Jersey koele en verse:
Skakel 6811, Wellington. Telegrafeer
J)n Tolt, lllalanstasle.
1917 /13B

TE KOOP: POTCHEFSTROO.l\1
PLOTTE

Grysbare eo baard blnne een maand
tot natuurllke kleur berate! of geld
terug, vry van kleurstor.
Bevorder
h&regroel, verwyder skllfers. 5/6 per
bottel, poavry. Kontant met bestell!og.
Die BoerevrGu, Posbus '7GIS9, Johannesburg.
014/6/50

MEDISYNE
OESONDHEID Is u regmatlge errenls, oortuig u self deur oos bebande·
lings te gebrulk en u kwaal te ootwortel, skryf, loUgtlog gratis, J'loerereneesmlddels, Posbus 4272, Johannesburg.
B/1/9/49
Slektc:a en kwale verban! Operaales vermy eo gesondhetd herstel.
Waarom dan sal u Ianger Jy? Skryf,
meld besooderhede,
raadpleeg
Die
Boerevrou , Bus 7559, Johannesburg.
(Nr. 2) 1/9/49

MARKAGENTE

10 25 morge.
Sagte vrugbare
Kamerade Aa.ndai I Al!. julie mlskleo
grond.
Sterk water.
3 :; My!
ander agent ondersteun bet voordat
van poskantoor. Aa-tl groot pad. Bus- 'o
ek begin bet, lu>n Julie mos darem so
af eo toe Julie beseodlogs dee!, of hoe?
Merk julie beseodlngs Belllngan , U.T.H. ,
die Spoorwee verkles dlt so. Plaas Julie
bestelllogs vir vrugtebome vroegtydlg
by Snnrtse Nonerlee, Posbus 4 Nuw&plaas.
19/4/TK

T E KOOP
Patatranke.-Eersteklas
sesma..nde
teen 71- per 80 pond sak. Goele behandellng gewaa.rborg.-0. s. Terbla.nehe, Poa Gannakraal, D lat. lll osselbaal.
6/9/8

£3,000
WE.GGE.GE.E. vir £5 !

GEKOOP vir

-die moontlike bedrag wat
hy , gespaar" bet deur sonder
Brand-assuransie te wou
klaarkom I

•

Maak SEKER van die
besit van U eiendom, deur

Dlrektenre:
P. w. J. van Heerden.
P. o. van Heerden.
Potgleterstraat 258,
h/v Pretorlusstraat,
PRETORIA.
Te@Js (Vloer eo Muur), Kombutaopwa<~bakke
(Terrazo eo
Vleklose
staal), Vuurberde, Septlese eenbede vir
gesoodbeld, Pllare. WalfVate, Bouerseo Loodcteterabenodigdbede, Staatrame,
Vert, ens.
3/5/T.K.

MEUBELS

' n SA NTAM-bra ndpolis!

•SANTA.~t·
SUID·AFRIKAANSE
N ASI ONALE
TRUST EN ASSURA N SIE MPY. ,BP K.

Takke e n Agentskappe O ral
2808-la-

VAN'S CON CRETE P R ODUG.I'S
(EDMS.) BEPE R K

JtiEUBELS.Beter meubela teen
l:>!ll!ker pryse
Babawaeotues, atootkarretjles, drlewlele, llooleums, tapyte,
ens., ook altyd In voorraad.
Geen
Katalogus- Meld waa>rln u belaogstel.
-VISSE~l\IEUBELS, Laogstraat 179,
Kaapatad.
3/12/11

R ADIO
LOUW EN LOUW, die Beroemde
Radlo-lngenleurs, Stasleweg, P AROW,
verkoop eo berate! Radio's eo Elektrlese
Toestene. Qereglstr eerde Elelr.trlelteltsaanoemera. Fooo 9-8•35

L; __

NA DIE. LAE.RTRE.K
(Vul hierdie vorm in as u na die Uniale Laertrek wil gaan
en nog nie kennis gegee bet nie)
Die Stafhoof,
Posbus 1411,
KAAPSTAD.
Waarde Heer,
Ek/Ons, die ondergetekende(s) gee hiermee kennis dat
ek/ons die laertrek van die Ossewabrandwag op Bloemfontein sal bywoon.
Ek/Ons sal arriveer op . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en
vertrek weer op ................................. ...... ............ · .. · ·.
NAME.

Handt ekening: .. ....... ........... ... .

'"~

ONREELMATIGE
TOEPASSING
Die bedryf waaraan u, as uitgewers behoort, le neer dat
Kimberley 5% meer aan saamgestelde loon en l.d.t. as Port
Elizabeth betaal hoewel die
statistiek vir Julie 1.1. aantoon
dat Port Elizabeth se Iewensduurte-indeks 4.8 punte hoer
staan as die van Kimberley.
Die loon van Tulbagh is slegs
3% minder as die van Port
Elizabeth maar 5% meer as die
van Oudtshoorn en GraaffReinet en vir Heidelberg meer
as vir Riversdal, 20 my! nader
aan 'n hawe. Kortom, die l.d.t.
van Pretoria, die duurste plek
in die Unie, word op Tulbagh
of enige kleiner dorpe toegepas.
Dit is die soort beleid wat aan
ondernemende mense slapelose
nagte besorg, werknemers gebelgd Jaat voel en 'n stel binnelanders weer sal dwing om 'n
Minister sy reis te laat onderbreek en die vraag aan hom te
stlel <soos met Genl. Smuts
rondom 1935 op King Williamstown gebeur bet): ,Hoekom
sit plekke soos Port Elizabeth

word die een nasie teen die
ander opgesweep. Die vrede is
van die aarde af weggeneem.
e1n Oos-Londen hulle grense Die pad van die Ooste is oop,
uit en Graaff-Reinet, Cradock want die Eufraat het opgedroog.
en ons belewe inkrimping van Dit is duidelik watter van die
bevolking?"
twee wereldbegrippe die onderspit gedelf het. Ironies genoeg
is genl. Smuts, die beyweraar
vir wereldvrede, onder militere
geklank begrawe.
Eers op die Nuwe Aarde,
waar nie Stalin nie, maar
Christus die hooffiguur sal
wees, sal vrede gevind word.

Kan Bevryding
Beswaarlik
Oorleef

,Observator'', Kaap stad, skryf :
Oostenryk is reeds 5 jaar ge>lede ,,'n bevryde land" by Potsdam verklaar.
Toe het die
groot moonthede, volkome onafhanklikheid aan hom belowe.
Hulle wag nog steeds daarvoor.
Intussen is die Kommuniste
besig om oproer en betogings
te organiseer en wil hulle 'n
algemene staking uitroep.
Hierdie klein Jandjie is seker
in staat om nog baie oorloe te
oorlewe.
Maar geen tweede
bevryding nie.

Filosofie Was
Verkeerd
Mnr. P . C. K ruger , P k. St~ff
b er g, skryf:
Genl. Smuts is ook nie meer
daar nie. So kom en gaan die
mens. Sommer nou die dag nog
het hy geroem op sy sterk liggaam wat sy ouers hom gegee
het, en nou is daar nie eers
'n graf waar sy beste vriende
'n kransie kan le nie. Nou probeer mense 'n beskrywing van
sy filosofie gee, maar die oorsprong daarvan le ver terug.
Ons het te doen met twee
wereldgedagtes wat onversoenbaar is. Ek het 'n tydlank met
genl. Smuts gekorrespondeer
oor sy filosofie. Dit het reeds
bestaan by die Babiloniers en
die Romeine en later by die
Britse imperialisme en is gegrond op die veronderstelling
dat die mens in staat is om
op eie krag die vrede te bcstendig.
Daar word gedink
aan die eenh€\id van die mensdom waar militarisme sal verdwyn. Maar na die eerste botsing tussen mens en mens waar
Kaln vir Abel doodgeslaan het,
het die geweld in omvang toegeneem en die profete voorspe~
dan ook dat dit van kwaad tot
kwaad sal voortgaan totdat die
groot militere slag sal plaasvind waar die bloed tot asn
die perde se tooms sal kom.
As die filosofie van genl.
Smuts prakties sou word, sou
die profete leuenaars wees.
Maar wat is die feite? Na die
dood van die Volkebond, wat
die vrede sou bestendig, maar
dood is weens gebrek aan militere mag, soos beweer word, is
'n
'internasionale
diktatuur
saamgestel waar aile demokratiese regte oorboord gegooi
is deur die veto-reg.
Hier

;;:;:.... -

Jeug Vergeet
Nog Nie
Kapt. Henri Slegtkamp, D.T.D.,
Middelbu rg, Tvl., skry:f:
Wat moet die opreggesinde
Afrikaner nou dink van die lippetaal en flikflooiery van ons
Eerste Minister met die Engelssprekendes van Natal?
Ons
moet ons verlede doodverklaar
en begrawe. Dus genl. Hertzog, pres. Steyn, De Wet, De
Ia Rey, Beyers, ens. is nou vir
gocd begrawe. Sou dr. Malan
dit verlan,g sodat sy eie verlede ook nie die daglig hoef te
sien nie? Dr. Malan, u kan u
hoed afhaal vir die Voortrekkertjies wat nog met soveel
moed, vaderlandsliefdo en heldeverering besiel is dat hulle 'n
monument opgerig het vir een
van ons vernaamste republikeinse helde, Danie Theron. Die
lippetaal beteken dus niks teenocr die standpunt van ons jonggeslag nie en solank ons nageslag met dioselfde ideaal besiel
is, kan die Afrikaner met 'n
geruste hart die toekoms tegemoet gaan. As oud-lid van die
Theron-korps betuig ek namens
die korps my hartlike dank en
respek teenoor die Voortrekker-organisasie vir hul huldeblyk.

(vervo!g van bladsy 3 kolom 3)
daarstelling van 'n gemeenskapraad of ,Twecde Volksraad"
waarin die verskillende belange
volgens bulle soorte verteenwoordig sal wees.
Die goudmynmaatskappye is
vandag van ons grootste belastingbetalers, maar het geen direkte verteenwoordiging in die
land sc wetgewing nie. Indirek oefen hulle natuurlik baie
groot invloed uit, vera! deur
hulle houvas op die plaaslike
Engelse pers. 'n Mens kan byna sonder oordrywing se dat
hierdie land twee groepe koerante bet, nl. die Afrikaanse
koerante en die koerante van
die mynbase.
Laasgenoemde
word hoofsaaklik in Engels gedruk. Daardeur word 'n groot
en beslissende invloed op die
politiek van die land uitgeoefen.
Ook die nuusdiens word beheer
deur mense wat goed bekend
Vir algemene kart.M~k eta
QOk vervoer van mense t1'ee iK
is in mynkringe, en weet hoe
uerbiKding tnet
om van hul gesag gebruik te
maak.
A. STRAUSS
ONGESOND
Posbus M - • Telefoon 9-8355
PA R OW
Dit staan dus vas dat die
myne wei op 'n indirekte manier invloed uitoefen. Deur 'n
stelsel van beroeps- en belangeverteenwoordiging kan bulle
direkte invloed uitoefen en sal
die noodsaaklikheid om invloed
~.......... £
langs indirekte wee uit te
~x.:.:.;..:4:":.-.:...:...:..:..:..:..:..:..:~:..:..:..:..:..:+tt..:+tt...~-,.....,..:..~~•:...:~~~
oefen verval. Dit kan vee! bydra om ons politieke lewe weer
gesond te maak en om die ontwikkeling van die land te bevorder.
JAARGANGE 1948-49
J AARGANGE 1947-48
Ons republikanisme beteken
in die eerste plaas staatsherNon verkrygbaar teen £1 5s. elk. Posgeld ingeslnit.
vormin g. Ons neem uit ons
'
verlede alles wat goed is, en
VOORR A.A.D BEPERK
w il daarop on s land se t oekom s
bou. Omdat dit gegroei het op
BESTEL DUS DADELIK BY:
Suid-Afrikaanse bodem is die
eie Suid-Afr ikaanse staatstelsel
tog d ie beste. Ons sal dit in
h ierdie la nd h erstel, wan t <lit
Kaapst a d
• sal en m oet tot die voordeel van
Groote Ker k-gebon 703
alm a l wees. Dit is on s repu~
;t_,..-A~+-ot·n-of••:• Af-~(ftJf+ f•ton~~+"-H:~+.~if&I!U!~B'-~ blikein se oortuiging en strewe.

VERVOERDIENS

O.B. JAARGANGE

Hierdie vorm moet voor en nie later nie as 18 O~tober
aan bovermelde adres gestuur word.
As omstandighede vereis dat u die vorm na 18 Oktober
moet aanstuur, pos dit dan aan : Mnr. S. Kamffer, Posbus
668, Bloemfontein.
Op ontvangs van hierdie kennisgewingvorm sal, na 18
Oktober, 'n toegangskaart met besonder hede oor losies aan
u gepos word.
-@t=-i

skryf:

Hierdie brief sluit die onderwerp Lewensduurtetoeslag af.
Ek het kon dink dat die Minister van Arbeid van sy loonaanmoedigingsplan sou moet afsien. Voor my le die verhoogde
lewensduurtetoelae-skale
w at
vanaf 16 deser van toepassing
sal wees op porsone wat nie
staatslone of nywerheidsversoeningsloon trek nie.
Die verhoogde, skaal het nie
ruimte in die Regeringspers se
voorblad geregverdig nie. Dit
blyk dat tegnici, kantoorklerke
en vakmanne wat van £4 tot
£18 per week loon en £1/2/- aan
Jewensduurtetoelae O.d.t.) verdicz.n het, voortaan 'n maksimum
toelaag sal kry wat varieer van
27/3 tot 32/- in die week. Daar~
mee sal die verlangde tevredenheid nie bereik word nie want
dit is bekend dat die tegnici
wat u koerant druk £5/14/6 loon
en £3/16/9 l.d.t. ontvang, as
minimum.
Dit
meen
dat
lewcnsduurte wat die N.V.W.bedryf aangaan met sowat 66%
toegencem heot en die man wat
kragtens 'n ander Loonwet
£5/10/- loon en 29/- l.d.t. gaan
ontvang, se lewensduurte met
26~% toegeneem het.
Is die
een teveel of die ander te min?
Nou, iets aangaande die beloofde uiteensetting met betrekking tot Nywerheidsversoeningsdiskriminasies.

J.

ADRESSE

Ek/Ons sal self vir my Ions losies sorg;
of
Ek/Ons wil in die Tentelaer tuisgaan;
of
U moet losies bespreek vir my Ions.
(N.S. Skrap wat nie van toepassing is nie.)
Datum:....... .. .. ...... .......

1\lnr. A. L. de Jong, Robertson,

I

Soos Ons Lesersj
Dit Sien

VOORSLAG (EDMS.) BPK.

eners is
ressante
net perso
ons kan ]
daarom h
Ons eer
In die J
terwyl 01
gegroei
grond, he
wat net ~
geword h

I ~~

dat
die B~
voort

Die
(3471)

toekOI
word
Ber·
Briew
ook
nuwe

ander Ia
van is: <
Afrikaan
se geski
gees.
Hoe is
In die h
din leef
tes, idea~
Ieef in ~
volk. I
dieselfde
omdra il
hy dit al
teenwoo
die diep•
Heide
Hulle do
'n Volk
loop oor
pad van
van ver
dit gaa
en dit le
van di

r~%~~y~~~
die Pad
ons he!
dwaal
nie veri
tyd in
woorde
ons wa
gedink,
gely en
'n He
tyd. D
die noo

DIE O.B., WOENSDAG, 11 OKTOBER 1950

0 I f

SKIE REILAN D SE
BOER~EU G TRE K LAER

·'

OErE
\ AMPTUIII

•

EU
011111

'\

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 11 OKTOBER 1950

AAN HULLE ONS HULDE
Elke volk bet sy helde. Daar
was heldc deur aile eeue been
tot vandag toe. Ook die Afrikancrvolk hct sy heldc en net
l!oos ander nasies vocl by trots
daarop om bulle te gedenk.
Ons het helde op bale gebicdc
van die !ewe. Om 'n held tc
wees, vra nie wattcr werk jy
doen nie, vra nie of jy oud of
jonk is nie, vra nie waar jy
woon nie, vra nie of jy ryk of
arm is nie - daar is bale hclde;
alma! is verskillend van mckaar; daar is geen twee wat
eners is nie; ja, hclde is interessante mense. Hulle Is nie
net personc nie; bulle is wat
ons kan noem persoonlikhededaarom bet ons agting vir bulle.
Ons cer ons helde.
In die Afrik:mer se volkslewe,
terwyl ons nasie geborc is en
gegroci het op Afrikaanse
grond, bet mooi dinge ontstaan,
wat net ons eie ciendom alleen
geword bet en wat anders is as
enigicts wat ander nasics in

!il

Ncem asscblief kennis
dat die Posa.dres van
die Boerejeughoofkantoor
voortaan as volg sal wees
POSBUS 1411,
KAAPSTAD.
Die
vorige
nommer
(3471) moet dus in die
toekoms nle meer gcbruik
word nie.
Beriggies
vir
ons
Briewekolom, moet julie ~.
ook voortaan ann die ,
nuwe adres pos.
.:

ander Iande bet. Enkele daarvan is: die egte boereplaas, die
Afrikaanse taal, die Afrikaner
se geskiedenis en sy eie heldegees.
Hoe is 'n held, kan ons vra?
In die hart van 'n held of heldin leef dieselfde wil, gedagtcs, ideale, gevocl en geloof wat
lecf in die hart van sy of haar
volk. In sy siel dra die held
dieselfde inhoud ss wat die volk
omdra in sy siel. Sonder dat
by dit altyd weet, is by 'n verteenwoordiger van sy volk in
die diepste sin van die woord.

ander tydstip stoot die held op [ tot lets beters vir sy volk. Hy
uit die ander mense rondom maak die mense se oc oop vir
hom. Dan tree hy na vorcntoe nuwc waardes wat bulle misen deur sy dade bring by tot kien self effens gcvoel bet,
stand dit waaraan daar behoef- maar wat bulle nic duidelik
te is; hy bring verlossing uit kon sien en verstaan nie.
die nood vir sy mense; by verandcr selfs soms die soort !ewe
Omdat helde leiers is, gaan
rondom hom; hy skep die tyd bulle voorop langs die pad van
die volk. Hulle word gevolg
deur mense. Hulle bring boodskappe vir die toekoms. Hulle
is sterk mense en is goeie voorbeelde in die !ewe. Hulle verryk ons !ewe. Omdat hullo
lewe en dade ideaa.l is, idealiseer ons bulle as helde; omdat
Onlangs hct die Boerejeug bulle dade vir ons mooi is, stel
ons hulleself in ons geheue alvan Oudtshoorn besluit om die tyd voor as mooi mense.
kleingoed in 'n aparte afdeling
Omdat 'n held dikwels waag,
in te deel. Die kleinspan laat
dikwels gevaarlik !ewe, is hy
gladnie gra.s onder bulle voete bereid om selfs die grootste
groei nie want bulle kom ge- teenstand te trotseer om sy
ideaal te kan bereik. Hy is 'n
reeld byeen.
vegter teen onsimpatieke rnagWoensda.g, 27 September, was te; en dikwels gaan hy onder.
Hy word gebreek deur sy
ook nie 'n uitsondering nie. vyand; hy word gestenig deur
Hlerdie keer het die spannetjie sy teenstanders; maar dit is
die voorreg geha.d om die talle a.lles maar tydelik. Sy gees kan
nie vern!etig word nie; sy dade
interessante voorwerpe in die se betekenis word al hoe groter
plaaslike museum te besigtig. totdat die nageslag tog vir horn
Dnar was bale dinge waarin die 'n monument ter ere oprig. Sy
nagedagtenis word al
hoe
kleinspan belang gestel bet, ver- skoner en al hoe mooier. Dit
a! die ou grammafoon en draa!- laat ons dink aan 'n berg wat
orrel. Die offislere moes net al hoe mooier word narnate ons
verder weg danrvan af tc staan
kwaaibaadjie aantrek om tc kom.
verhoed dat cen van die oudjics
So sal ons as Afrikaners ook
begin dans. Wat meer in die elke jaar Heldcdag vier met al
jongste kareltjies se smaak ge- ons helde in gedagte, groot
val bet, was die ka.kebeenwa sterk, dapper, en edele kindcrs,
jongmense, vroue en 'manne en ou motorkarre.
die bale mylpale langs ons geliefde Pad van • Suid-Afrika..
'n Foto van wyle C. J. Langen- Hulle name is op die ererol in
boven asook 'n afdruk van die die hart van die Boerenasie
rapport wat aan die rapport- geskrywe.
Hoe heerlik om tc ·weet dat
ryers van 1949 oorhandig is, is
deur cen van die offisiere aan die Here ook aan ons van vando.& en aan die n ageslagte wa.t
die museum geskenk.
nog kom, die voorrcg gee om
heldedade te verrig wanneer
Die Boerejeug-kleingoed van vir ons die regte oomblik aanOudtshoorn is net warm en daar breck!
ka.n nog veel van bulle verwag
Hulde aan bulle wat voorgegaan het.
word.

KLE/NGOED AAN
DIE WERK

Ons Kiekie-Album

Heide Is mense van die daad.
Hulle doen betekenisvolle dinge.
'n Volk se !ewe is lank. Dit
loop oor tydperke van eeue. Die
pad van sy ontwikkeling loop
van ver terug uit die verlede,
dit gaan bier tussen ons deur,
en dit lc in die deinserige vertes
van die onbekende toekoms.
Die mylpale langs die pad wat
alma! kan sien, is die volk se
heldc. Omdat bulle uitstaan op
die Pad van Suid-Afrika, bly
ons hcldc altyd voortleef: bulle
dwanl nie af nic, en raak dus
nie vcrlore nie. Hulle bly altyd in ons geheue. Deur bulle
woorde en dade wys bulle vir
ons wat ons volk op sy pad
gedlnk, gesock, gewaag, vcrdra,
gely en uitgerlg bet.

BLADSYVYF

Ons wou gaan kamp, en ons
bet gaan kamp.
Die week
vooraf se reen, die hael wat
Vrydag deur die dag nog geval het, selfs nie die modderige
dele by die laerterrein kon ons
afskr'ik nle. Op pad van die
stasie moes ons wat agter op
die vragmotor gesit bet, nog
onder 'n seil wegkr\i'ip om die
strome water af tc keer. Gclukltig was die tcnte al opgcslaan en binne-in was allcs
droog.
Saterdag is deurgebrin.g met
spclctjies en byna 'n parade
wat 'n rampspocdlge einde gehad het met die koms van 'n
groot swart wolk. In die groot
tent was dit in elk geval net so
aangenaam. Gra.pperige voorvalle was ook volop, soos bv.
toe Dan die keer vir Anna sien
aankom en haar met groot gebare tegemoet gchardloop bet.
Toe by voor haar kom moes
hy uitvind dat dit gla.dnie Anna
is nie, maar 'n wildvreemde
meisie.
Siestog!
Saterdagmiddag was ons weer almal in
die groot tent bymekaar om te
boor hoe \Vestelike Provinsie
deur Transvaal geklop word.
Saterdagaand mocs ons tevrede
wees met 'n kampvuur sonder
vuur in die groot tent.
Sondag wou maar nog nie
mooiweer wees nie maar so
tussen die buic bet ons speletjies gespeel en enige lets gedoen wat met so 'n geleentheid
gedoen kon word. Die hoogte-

KO:\IDTE. RITA
H OniEYER
Verlede na.week op die
laertrek bet die Boerejeuglede van die geleentheid gebruik gemaak om
aan Komdte. Rita H otmeyer van die Paarl 'n
bos blomme te stuur. Elkeen bet die kans gekry
om haar of sy nnam neer
te skryf en 'n bydrae te
gee vir die.., blomme.
Komdte. Hofmeyer wat
onder aile Boerejcuglede
bier in die Suide goed bekend en bemind is le op
die oomblik sick in haar
huis in die Paarl. Ons
wens ha.a.r alle beterskap
toe en hoop dat sy binnekort weer tussen ons sal
wees.

I

Soos gewoonlik gaan so 'n
laertrek glad te gou verby en
dit was ook nie lank nle of die
vlagstryking was daar. Pryse
vir verdienstelikheid is uitgedeel met spesiale vermelding
van \Vinkel Wilkenson en Jan
K ilian. Die laer bet onder bevel van K omdt. Bredenkamp en
Komdte. Cloete gestaan.

BRIEWEKOLOM
.Maats adre,.seer maar nog
altyd bulle briewe na Kaapsta.d in plaas van na. Stellenboseh. Erens op bierdic bladsy
is die regte a.dres waarhecn
aile briewe van maats gestuur
moct word.
Van die Paarl skryf Gannabos oor die kamp: ,Hierdie naweek bet die Boerejeug weer
bymekaar gekom op Bellville.
Dit was 'n bale · suksesvollc
kamp in die vreeslike reen. Die
!tamp bet Vrydag begin. Vryda.gnag het ons bale koud gcslaa.p want dit het• erg gereGn.
Sondagoggend het Michael en
Freddie daar opgedaag. Michael
het met 'n sleg vooruitsig geeet want hy moes potte skuur."
Van Rooidam, Pk. Braamrivier, skryf Hannie Ferreira
van die skoolwerk, eksamen,
van die lekker reen wat daar
geval het en hoe mooi die
vrugteboombloeisels
op
hul
plaas is. Sy is glo besig om
maatjies te kry wa.t aan ons
wil skryf. 'n Bale mooi gedagte. Haar Boetie, Willie, is
sewe jaar oud en in Sub. Std.
A en hy skryf nan ons 'n mooi
briefie van hul drie mooi perde
en van die konsert wa.t bulle
skool gaan hou Hy gaan glo
'n voordrag !ewer. Ons hoop
om weer van jou te boor.

_...

Veldk. Finkel Bothma van
Oudtshoorn stuur aan ons die
beriggie van die Boerekleingoed
wat nou onder sy bevel sta.an.
punt Sondag was toe alma! nog Hy hou ook bale van die kiekie
in die kombuis bcsig was om te wat ons elke week plaas.
eet. 'n Duisternis haelkorrelTotsiens.
tjies bet skielik op die laer afgeskiet en kans vir skuiling
soek was daar gla.dnie. Net
waar 'n mens kon sien was die
wereld spierwit, van Winkel se
Leen u ook DIE
hoedra.ndjies tot 'n mens sc kos
BOEREJEUG aan u
in jou bord. Ja, dit was 'n
vriende om te lees?
kwessie van ,wors-a-la-hael".
Dit was toe dat elt gewens het
dat Jannie du Toit - of ,Professor" soos hy in Pretoria genoem word - daar mocs wecs.

-------

Sondngaa.nd het ons darem
die geleentheid gekry om te
docn soos gedoen moet word 'n lekker ou kampvuur met aangename sang en pret. ~a die
kampvuur het ons die geleentbeid gehad om vir Aletta
kwaa.d te mank, toe ons alma!
'n ent op die nuwe pad gaan
sta.p bet. Alma! wou glo nie
hulle arms geswa.ai het nic liewcr die juffroutjie langs
hulle se arm!

'n Held is 'n produk van sy
tyd. Die bchoefte ann leiers, Arme dogters die nood van mense op een of

aan die slaap gevind. Waar
vroeer? die kampvuur was bet
nog 'n paa.r lokkende kole gele en nie ver daarva.ndaan nie
was die kombuis met sulke lang
stukke wors. Nou ja, wys my
enige normale Boereseun wat
die versoeking kan weerstaan.

Somertabberds

Vir vyf van ons bet die lekkcrste n og voorgelc. Ons moes
'n vragmotor vyf myl ver gaan
wegbring en dan terugstap. En
dlt was daardie stap wat so
aangenaam was. Nadat ons by
.l 'n paar kafees aan was is ons
n e dogters. 0 , die seuns Is seker op die al slngend terug. By die kamp
aangekom bet ons alma! reeds
pa radegrond, of h oe!

I
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Republikeinse .Grondwet
Was Eenheidsband
In sy kongrestoest>raak op Kimberley verlede week ltet dr. :Malan
verwys na die republikeinse konsepgrondwet wat in 1941 deur die Eenheidskomitee aan hom vir hewaring en propagering gegee is en wat hy in
1942 volledig gepuhliseer het o.a. as ,'n aanduiding van die algemene
rigtiug" ~·an die party.
Dr. Malan het gese dat die
dokument opgestel is deur 'n
kring wat gccn opdrag van
spr. gchad hct nie. Hy bet
niks daarvan gcwect nie. Hy
hct dit met 'n be,geleidende
brief ontvang dat hy daarmcc
moct maak wat hy wil. Hy
het dit nie eens met partyleiers
bespreek of aan bestuursliggame of kongresse voorgele nie.
Toe kom die O.B. om die Nasionale Party tc vernietig en as
Afrikanerorganisasie op te tree.
Die O.B. hct die dokument aangekondig as die beleid vir die
toekoms. Spr. het die oorcenkoms met die O.B. vcrbreck
en self die dokument openbaar
gemaak ten cinde aan partylede die grondc van die geskil
tussen die party en die Ossewabrandwag te toon.
~·

Dr. Malan se verwysing na
die
republikeinse
grondwet
spruit voort uit die aanhaling
van gedeeltes daarvan dcur die
Engelsc pers waardcur hulle
probecr aantoon dat dr. Malan
nou 'n ander houding teenoor
die Engelssprekendes en die demokrasie verkondig as ncgc
jaar gelcdc.
\Vannt'er bierdie ,Republikein"e Grondwet" '\·erloen word,
is dit 'n belangrike sank, te
met'r wnnneer konsilias·ie met
die Engel!;e <lie motief daaragter is. Die Grondwet was wei
'n konsep, en dus onderhewig
a:m moontlike wysiging, maar
die beginsels daarin opgencem

was die gemeenskaplike fomlament vir Afrikanereenheid in
19U en behoort ook die fonda..
ment vir die toekoms te wces.
Wat was nou die poslsie in
verband daarmee?

die voorlopige Ecnhcidskomitee
genader om sy party se samewcrking te gee, t'n wet nadat
die voorbercidende werk in
snmewerking met die ,,Jeierskomitee" van die H.N.P. voltooi
is.

GRO~'DSLAG

Dr. Malan sc antwoord het
gelui:

In 1941 het die nie-partypolitieke volksorganisasies onder
Ieiding van prof. L. J. du Plessis
'n grondslag vir samewerking
van allc Afrikaanse volks- en politiekc organisasies uitgewcrk.
Hierdie grondslag het sekere
,onontbet-rlike beginsels" bevat
wat in 'n ,.Verklaring" namens
die volksorganisasies aangestlp
is en waarin onder mcer verklaar word: .,Die staatstelscl
ma.g nie op vreemde lees ge'ikoei wees nie. Dit moet wegbreek van alles wat vals of
volkskadelik is In die demokrasie soos bier bekend, en moet
'n
kragtige
landsregering
moontlik maak, gebou op die
begrippe van volksregering "\'an
die Suid-Afriknanse republieke,
met die nodige nanpassing in
'n geindustrialiseerde staat ter
bevordering van die '\'Oiksbelange.''
GRONDWET

,Ek bet u verklaring namens dte genoemde volksorganisasies sorgvuldig oorweE'g
<>n a.arsel vir geen oomblik
om dit beelhartig te aam·aar
,
nie

Taktiese Suksesse
Geen Waarborg
(Vcrvolg van bladsy 1 kolom 4)
danig innerlik te versterk dat
by die suigkra,g verkry om 'n
nasionale standpunt te word,
soos in die V.S.A. die American
way of Life nie, dan faal ons
in ons roeping in Afrika en
lewcr die tockoms oor aan andersdenkende onkundiges. Per
slot van rckening is geloof onontbcerllk, dog in staatkunde
ook onvoldocnde, sonder 'n aanstreklike geldingsdrang.
Ons
lewensbeskouing moet die dinamiek van 'n epidemic he. Opgesluit in 'n partysel is dit so
vry soos 'n prisonier.
Ons durf nic immer ronddool
agter die takticse suksesse van
verkicsingsoorwinnings aan nic,
hocseer bulle beperkto welslae
ons ook mag strcel nie.
DIE REPUBLIKEINSE STRYD

IN OORLEG

Onder die opskrif .,Bcsluite
van Voorlopige Volkseenheidskomitec in Oorleg met H.N.P.
of V. en O.B." verklaar die
voorsittcr van die komitee, prof.
L. J. du Plessis, in die gepubliscerde vcrklaring oor wat bereik is onder andere die volgcnde:
.,8. Gemeenskaplike Belt>ill.
As lcidraad vir die vasstelling van gemeenskaplike beleid aanvaar al die gekoordineerde Jiggame die Eenheidsverklaring en Grondwet wat
deur die voorlopige Eenhcidskomitee opgestcl is."

Die beperl<ings van 'n partyregering is altc duidelik.
Na tallc vcrkiesingsoorwinnings van die huidige regerende
party word tans 'n nuwe G<>ewerneur-generaal aangcstcl. Die
keuse is onberispelik goed.
Bctcr vir die betrekking as dr.
Jansen kan daar nie wces nie.
J\laar kon daar nie 'n bet-er betrekking vir <lr. Jan!«'n wees
nie? Na die Eerste W~reldoor
log reeds was hy lid van die
vryheidsafvaardiging wat oorsee gegaan hct. Tans na jare
van diens bereik hy die beste
wat 'n republikeinsgesinde rcgering hom kan aanbicd: die

aanst-elling as verteenwoordlger van Sy 1\lajffit<'it.
Die felt dat ons as Afrikancrdom nog nie VNdcr kon
kom nie is nie slC'gB die gevolg
van die bande met die Ryk nie.
Ons vermoc om tot staatkundige onafhanklikhcid te kom is
ook die oorsaak van die lang
lcwensduur van die Ryksbande.
DIE GEBREK
Die fout blyk duidellk: ons
kon nog nie die ander blanke
grot'p, wat in die V.~.A. van!!t-Usprekende repubJikeine sou
wees, van die reg van die republikeinse sank bier te Jande
oortuig nie. Agter bulle partyvestings verskans bly bulle d'ie
aanbid<lers van die Ryk. Agtt'r
ons partyvestings bly ons magtelose republikeine. Strategiese
suksesse vir die stry<l om 'n
repubJiek bly nog uit. Heel tert'g
se dr. )lalan dat dit op die
bree ~·olkwil moet gevc!-.tig
word. Dit.' fondament ontbret'k
nog.
O.B. SE ROEPING
Die O.ll. so roeping is duidelik: om nie na. taktiese oorwinning,., aileen te kyk nie
maar anderkant more en oormore die strategie'ie weg ann
te dui.
Die saldo onderaan die balansstaat is belangriker us di<• wins of verlies op
'n enkele trunsaksie.

Hierdie staatstcisel is breedDie Grondwet is aan dr. l\lalan
voerig uitgewerk in 'n afson- ,toe~·ertrou . . • om te oorweeg
derlike dokument bekcnd as die en Ieiding te gee by verdere be,Grondwet vir Republlek van spreking en publieke propageS.A." Hierna is dr. Malan deur ring <lnarvan.'' <Vcrsla,g van
voorsittcr bladsy 11).
Toe die O.B.-leiding 'n paar
weke later 'n opsomming daarvan in 'n omscndbrief (1/41)
versprei hct, hct dr. Malan die
O.B. beskuldig dat hy op die
Die grootskeepse opkoop van party se terrein gekom het en
grond dcur vermoilndes in die dit het die aanleiding gegee tot
Unie het ontwikkel tot 'n die uiteindclike skcuring.
euwcl.-Min. S. P. Je Roux op
H.N.P.-Kongres.
,HOOI!'BEOINSELS
AANVAAR"
•

.. .. ..
Ruweg word bercken dat die
netto-inkomstc van Afrikaanssprekendes tans sowat £350 miljoen per jaar is. Die getal
Afrikaanssprckendcs werksaam
in alle beroepe het in die afgelope tien jaar van 50 tot byna 53 persent van die totaal gestyg.
In die handelsberoepe
alleen het die Afrikaners van
1936 tot 1946 van 22.17 persent
tot 30.24 persent van die totaal
tocgeneem. Die totalc blanke
bcvolking van die Unie sal, op
grond van sensussyfers, tussen
1946 en 1961 toenecm van
2,373,000 tot 3,260,000. Volgens
die sensus van 1946 is daar
twce Afrikaanssprekende kindcrs vir elke Engeissprckende
kind in die ouderdomsgrocp nul
tot scwe jaar.-Prof. dr. C. G.
\V. Schumann op Ekonomlcse
Volkskongres.

* .. •
In die wolstreke is 'n ontvolking ann die gang, en dit
kom deur rykdom. Ons ontwikkel in die rigting dat ons
later groot grondbesitters gaan
he wat die hele land bebeer.1\tnr. D. J. G. van den Heevcr
op Ekonomicse Volkskongres.

\·.~~~9,

DAMEs-,
MANS- en
KlNDERUITRUSTERS
SNYERS

• •

Waar die stelsel van aansporingslone ingevoer is, hct
nywerhcde se produksie tot 609(
gestyg, tcrwyl die lone van die
wcrkcrs vcrdubbel het.- Min.
B. J. Schocman op H.N.P.-Kongrcs.

..

. ..

'n Gees is in die land vaardig
wat 'n mens laat buiwer. Elkeen wil so vee! geld as moontlik
verdicn vir so min diens as
moontlik. \Vaar daar soms 'n
neiging bestaan om mcer en
meer te wil he vir minder en
mindcr, sal dit goed doen om
te besef dat nie mccr ontvang
kan word as wat gegee word
nie.-Prof. W. H. van der
Merwe op Landbou-tcntoonstelling, PortcrviJie.

. . ..

Afrikaanse werkgcwers verskaf vandag werk aan 25,000
tot 30,000 mcer blanke werkers
as tien jaar ,gelede. Daar bestaan vandag tussen 9,000 en
10,000 Afrikaanse handelsondernemings. Hoewcl die Afrikaner maar pas tot die fabriekswese toegetree hct, behecr hy
reeds 6 persent daarvan. Daar
is vandag sowat twintig Afrikaanse geldinr!gtings wat ongeveer £70 miljoen beheer, maar
dit is nog maar ecn-sesdc van
die totale bedrag in gewone
kredietinstellings.-Dr. N. Diederichs op Ekonomiesc Volkskongrcs.

Op 23 Januaric 1942 is die
.,Grondwet" op gesag van dr.
Malan
volledig
gcpubliseer
,.veral ook met die oog op die
ongeoorloofde
gebruik
wat
vroeer van gcdeeltes daarvan
gemaak is."

UNIEWINKELS

5,DIE O.B." word gedruk deur Pro
Eccleela Drukkery, Stellenboscb, vir
die elenaara en ultgewera: VOORSLAO
(Edme.) Be perk. Groote Kerkgebou
703, P<M~bua Ull, Kerkpletn, Kaap·
I tad.
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PRETORIA

TA.K.KE: Job.aJme&bllrJ', Benoni. Vereenlgtng,

Ter inleiding is opgemcrk dat
'n vergelyking tussen die stuk
en die party se program van
beginsels sowel as dr. Malan
se rcpublikeinse mosie in die
parlcment ,bale duidelik sal
nantoon dat die party en sy
hoofleier die skema in sy hoofbt'g'insels en in sy wye omtrekke aanvaar bet'' en dat dit geneem kan word ,,as 'n aunduiding van die algemene r'igting
wat die Party reed.. ingt'slaan
bet."
Ons vind dit baie jammer dat
dr. l\lnlnn homself en I>Y party
ta1111 probeer losmaak ,·an bier·
die
gemeen~kaplike
republikeinse grondslag wat vroeer all
'n band vir Afrikaner-samesnoering gedien bet, want dit
behoort dit nog t-e wees in die
toekom'!. On'! moet Jiewer gemeensl<aplike bande met Afrikaners bt'waar en "·ersterk a'>
om gemt'enskapJike bande met
die Engelssprekendes te gaan
soek ten koste van die eie
bande.

like IYI

( 2) E

FfiTE. fN STfLLINGS
Ons moct ons nie deur hierdic soort bewerings (nl. dat die
opkomende geslag se Engels te
swak is) laat mislei nie. By
die Afrikaanssprekende Afrikaner moct Afrikaans die eerste pick inneem met die ander
landstaal in die twcede plek.
Die tweede landstaal moet met
die tweedc pick tcvrede wees
en hy moet daar bly of met
dwang da.ar gehou word.--dr.
G. G. Cilli~ op kongres van
F.A.K.
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