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l Wil Damwal 
Afrikaanse 

Gooi Teen 
lnvloed 

,Die druk van Afrika- 1 genoem as die hewt>eg

ner-nasioualisme en die r edes wat agter -die Britse 

toenemt>nde immigrasie pogings s it om 'n nuwe 

van Afrikaners nu die I Midde-Afrikaanse domi
twee Rhodesies" word nium tot stand te hring 

deur die Britse hlad Eco- uit die twee Rhodcsies en 
-================= ==== === 1 nomist ~ungs di~ nat?· I ~iassaland: Die he~o~ 
Jrg. 10 Kaapstad, 27 Junie 1951 Prys 3d. Nr. 30 relleht>letd van dte Urue hug van dte federaste IS 

•• 

PARLEMENTARIERS HELP 
LLESELF Splinternuwe 

Beginsels 
lngevoer 

• Hoewel die finale wetsontwcrp wat die eerslt" minister verlede week in- ' beskryf as 'n vergocdlng vir die 

d
• 1 d. 1 · 1 1 d l . I l lewenskoste. Nou, nndat £400 

ge ten Iel 0111 It" sa ari:sst• "·an pat• t"lllents e e Le Vt>l' toog 111 st> \.ere op- verhoglng us sodunige vergoe-
sigte verskil van die syfers wat aanvauklik gepublisN•r is, hied dit niete - 1 ding nan die publiek voorgehou 
lemhi uo•Y 'n onvct•ge1yklike voorht"t>ld van sclfsorg. 1 word, word die belastingafslag 

e- • 1 · d d' • · . . voorgehou as 'n toegewing nan 
• 'n Hef'henial nuwc be~nu•e IS eur te eersle mintslct• 1nge'\'OCl' wat ver- kapitale belegging! 

goeding en volksverteenwoordiging hetref, naamJik dat volksverlct"n· watter fratse moet daar nie 
woordiging nic mef'r 'n volksdiens is nie, maar 'n hroodwinning waaraan uitgevoer word om hierdie bui
'n kapitale belt>gging in die vorm van verkicoingskoste verboude is. t~ns~orige se~t~orfl .te~noor <lie 

• D . 1 k d 1, d' 1 1 • I 1 lA d l . ... l' publtek te billtk me. te >y ·omen e us wat op Ie >e asting >eta ers ge c wor wct>ns nenne 

verhogings en die van provinsiale raadslcde bcloop meer as £116,000.1 KAN NOU WEER HUUR 

BETAAL Daarhy moet nog kom die hedrae aan I>esioene wat "·oortaan ook aau af

getrt>de parlemcntari£'t·s en hul weduwees uitbetaal sal word, ongeag of 
hulle dit nodi.., het of nie. Die hetrokkc ministers kon nie se hoe groot Daar is. darem een t~egewing 

• • • ~ • teenoor dte publlek gedoen. 'n 
die Jaarhkse koste sal wces Ine. Paar maan<le gelt><le bet <lie hoe 

• Vir ·die eerstt> kcer sal Suid-Afrika "·oortaau ook 'n s tywe pt>usioen hetaal lewenskostedruk- wat die mi
aan dit> cvoewcrneur-aencrual wat Sy Majesteit die Britse Kouina verteen- n~sters. beweer hul~e g~ed .on<l~r 

. ~ . ~ ' . . ~' d1e duun bet - dtt vtr dte m1-
woord1g, en wte se werk )>Cr slot van sake deur dte kalunet gedoen wot·d. nister:s onmoontlik gemaak om 
Hy ~Sal £2,000 en sy l 'i t>duwee .£I ,000 pet· jaar aan pensiot>n na sy aftrede Ianger but buishuur te betaaJ. 
(of dood) ontvang. ( Sy salari~ ty dens die "chruiklike vy f jaar am t>sler- Hulle bet bu!leselt toe vryge-

. 0 <'5 500 1 ~ • . skeld van hu1shuur. Nou dat 
myn ts £10,0 0 plus .1.1 , onl 1aalto~lae per Jaar, plus "TY wonmg, plus I bulle •n verhog'ing van .£1,000 per 
rei~toelaes, eus.) jaar ontvang, s.ien bulle durem 

weer }(ans om die £20 per maand 
nan hltishuur op te bring. Die nuwe salari~~ van par- voor~ittcndc lcde van die twec l ie bet tel nie vir belasting-af· 

lementslede en ll<'ntltore !>Ul kamers. c;lag nie. Die wetsontwerp plaas 
voortaan £1,400 wees in plans bulle nou 011 gelyke voet met 
van fl,OOO sedert 1946 en £700 1\fOTIVERING under Jede van die publiek in 
,·oor 19t5. Die helfte hienan I hierdie opsig. Die ht>lfte van 
(£700) word n"YJ:e,<,tel van in- ~ In sy to<'spraak hct dr. Ma- hul toelaec; sal vryg.estel wees 
kom~>tebela!>ting. Jan bcklcmtoon dat die partyc van inkom.,tebelasting. 

Die ccrste minister sal voort- ~ gesamentlik verantwoordclik is Die eerste minister 11e argu
aan £5,000 ontvang In plaas van vir die maatreiH - 'n feit wnt ment kom hierop neer dat 'n 
£4,000 <£3,500 in die jare voor dermatc oorbekbmtoon is, ook kandidaat verondentel word om 
1945). 30 pt>r!>ent biervan I in die rl'geringspt>rli, dt\t dit dul- £3,500 (5 maal £700) aan ver
£1,500 is bt>lastingvry. delik toon dat die regt>rlng nie : kiesingskoste te betaul ten ein-

Dic Icier van die opposisic ! kans o,ien om die \'Oik alleet1 , de 'n jaarlikse inkomste van 
(wat gcen and<'r staatswcrk in die oe te kyk nit>, £1,400 te kan ontvang. 
vcrrig as 'n gewonc parlemcnts- Dr. Malan hct vcrduidelik dat Dit beteken dat daar vir 
lid nic> ontvang nou £2,300 In , die stygende Jewcnskoste ver- die cerste maal in ons ge-
plaas van sy vorigc salarisse • antwoordclilt is vir hierdie vcr- skiedt>nis wetlik aanvaar 
van £200 en £700 onderskeide- ' hogings, sowel as die feit dat word dat •n parlementslid 
l!k. Sy salari~ het in vyf j!Ulr I volksvcrtcenwoordiging feitlik :n nie •n volksvertet>nwoordiger 
meer a., vt>rdr1edubbel, en hler- voltydsc ~e.rk geword het. D1e is nie, maar •n beroepsman 
van is £1,080 vrygestel van be- eerste 1m~uster bet blykbaar wat hom verkie"baar stel uit
la<;ting. ~ vir dit> oomblik '·ergeet dat die sluiteml met die <Joel om daar-

Dit is, om die minste duar
van te se, 'n lugubere atff>re -
om te sien hoe gulsig leidende 
figure in die oog van die pu
bliek bulself help aan die be
lastingbetaler se tol, terwyl 
bulle hulself nie net van belas
tin.;t vrystel nie, maar selfs die 
bela.stingbetaler dreig dut by 
voortaan groter bedrae sal moet 
opdok, soos <lie minister van fi
nansies verlede week die laer 
inkomstt>groep gewaarsku het. 

Wanneer 'n 
Opposisie Sy 
Plig No/oat Gcwo.ne mini:;tcr::. ont."an~: ~ou I ~t>rhoogde. . lewen.,koste. reeds 

1 

van •11 bro. odwinning te maak. 
£4,000 m plaas van dJC vor1ge I 't>rgol'd IS toe daar m 1945 Sy verkieo,.ingskoo,te word nou 
£3,000 na 1946 en £2,500 vo?rhecn. £150 en in 19fG wt>ere~ns £150 bt>skou as •n kapitale be-
llien,an is £1,200. belasbngvry. tot pat.·l~me. ntt're ~ular~sse to~- ~ legg.ing wat vrygestel is van Hoewel al die partye in die 

Spcsiale verhogmgs van £500 gevMg 1s, en <ht mtdrukhk belasting net soos •n sake- parlement by monde van hul 
en £400 is toegelten aan die I deo,tyc]., gese io; dat dit as 'n man se kapitaal warmee by leiers reeds die noodsaaklikhcid 

lcw<'nskostetot>laag beskou ":'oet I vir hom 'n winkel aanskaf erken het dat groot volksvraag-
word, t>n dat daar verlede JUUr om van te lewe. stukke soos onder mccr die van 
'n vrrdere toegcwing teen die . . kleur op 'n gcsamentlkle 
lcwrn'llcoste was in die vorm Dlt . bcteken verder ~at die of nie-partypoliticke grond-
vnn 'n 70 ""r"''llt belastingvrye bclastmgbeta1ers van d1e land 1 b h d 1 t d 

.-~ , - · . s ag e an e moe wor , 
salari'i, wat parlemt>ntslede hl'el- nou opgevorde.r word om die kon dlt nog nie gebcur 

. temal van inl{omstebeJa.,ting I koste van pohtiekc partye te nie. Uit ons groot en gevaar-
Ter ver<lediging ~an dte i I:'I'Vrywuar bet. h~lp dra, want party.e ~ra self , like vraagstukke word sonder 

Oplossings Vir 
Lang Sittings 

bui.tensporige.. vt>rhog. mg wnt Die regering maak daarop I die rcgstreekse ~crklesmgskos- ophou partypolitiekc munt ge-
parlementariers hulself toe- aan.,praak dat by die lewl'ns- te van hul kand1date - daar- 51aan 
geken bt>t, b aangevoer dat koste!>tyging in bande gt>lt' bet; voor word d~r tans weer ge- · 
voJksvertecnwoordiging 'n nletemin bied hy parlt>mt•ntu- koilekteer VIr 'n dr. Malan- Toe die rcgering dit cgter in 
bykans voltydse werk ~eword I riers 'n lewt>n'>koste-vergoeding fonds. d~e kop kry om llcflike ve~~o-
het - lt>de mod v1r vyf ann van £700 teenoor die £254 gmgs nan aile parlementarll'rs 
maande in .Kaap~tad woo.n. I wut die hoogste staatsamptennre WAT VAN ANDER? toe t? ken, was aile partye s?n-

Die oploso,mg le natuurlik ontvung. der n sweem van bedenkmg 
nie in boer ~>alarisse nie, maar Die vraag kan gestel word dit ten voile eens om ,gesamcnt-
in die afskatfing van die KAPITAAL"! dat indien 'n parlementslid se like verantwoordelikhcid" daar-
Britse baklei-steJsel en die " verkiesingskoste beskou moet voor te aanvaar. 
bt>rinvot>ring van die Boere- Die ecrstc minister hct •n word as 'n kapltale belegging n• d't huJ l"k 

d k · j t 1 1 t' · . t n anneer 1 pt>noon 1 e stelsel waar aar gt>wer ts uiters oorspronklike en gesogte wn vry van )t' as mg 1s, moe k . 
· d ak .•. t d' k te • d belang ran , 111 terme van 'n 

dan hoof~mtklik om 

, Wt>«"rstand le hied teeu 

die verspreiding van die 

Boere-invlocd." 

Die blad verklaar dat die Brit
se regering en die twee Rhode
'Sies bevrees is dat 'n ty<l mag 
aanbreek wanneer Suid-Rhode
sie, indien by Yerhinder word 
om voUe dominiule status en ook 
leierskap in 'n wyer 1\fidde-Afri
kuanse gebie<l te verkry, geneig 
mug wees om meer na die Unie 
te kyk in insluiting daarby te 
SOC)(, 

'n Ander Britse blad, die Spec
tator, vcrklaar dat die ontwik
keling van 'n federasic vir eens 
en vir altyd die nciging van 
Suid-Rhodeslii om na binne die 
Unie se gebied te bewccg, uit die 
weg sal ruim. 

Die drt>igende stigting van 'n 
nuwe Britse dominium in Afrika 
as 'n damwul teen Afrikaanse 
invloell op hierdie va!>tt>lund, on
derstreell die dringende nood
saaklikht>id dat Suid-Afrika son
der verwyl 'n republiek word. 
Dit is die tank van die Unie om 
die Ieiding in Afrika op hom te 
neem as teenvoeter vir die Brit
se Swart-Afrika-beleid. Maar 
solank ons binne die Britse Sta
tebond is, bet ons geen aan
trekklngskrag vir mense wut 
ontevrede is met die Britse 
kleurbeleid nie. 

VOLKSBEWEGING 
LOOP VOOR 

Gcnl. De Gaulle se volksbcwc
ging · Die Hcrryscnis van die 
Fransc Volk - het uit die al
gcmcne verkiesing getree as die 
stcrkste enkclc politieke mag 
in Frankryk. 

Met 615 van die 627 uitslae 
bekend, is die posisie as volg: 
Gaulliste 116; Gcmagtigdes 103; 
Kommuniste 100; Sosialiste 101; 
Radikale 92; M.R.P. 81; under 
22. 

Nietemin sal die koalisicg'rocp 
wat bckend staan as die .,Midde
grocp" die rcgcring vorm. Hul 
lclcrs verklaar egter dat die 
sterkte van die De Gaulle-par
ty die vorming van 'n nuwe en 
stcwige koalisie 'n netelike taak 
kan maak. 

Hulle hct oor die vcrkicsing 
die kieswct so gewysig dat dit 
teen die kommunistiese party 
en De Gaulle diskriminccr. 

Genl. De Gaulle self hct nie 
'n sctel bctwls nie. Die F'ranse 
Volksbew<'ging wil 'n nasionale 
bedewing bewerk::.telling deur 
o.m. di:- party~otelsel af t~ sl;caf 
en die kommunisme te onder
<lruk - s('lrs met geweld. 

Teenstrydig? 
Watwou! 

,Nog onlangs bElt kabinet"
mini&tt>rs verklaar dat die le
wensko.,te nie boer gaan nit>. 
Regver<lig dit parlf'mentslede 
om byeer\ te kom en hulselt 'n 
verhoging van 40 ))('rsent toe te 
ken wnurvun 70 persent vrygt'l
stt>l io, van belasting? skryf 'n 
Ieser in di.e Cave Times. - me propagan a gema vcrskoning aangebied VIr die ult' " u 1e- os van n on er- d' 

· · I' · k t . · . . t • ·t t t paar honderd pond vergeet 1e ts vtr po .'ht> e par :~-e me. kwytske1ding van bclasting wat wyser o n s aa sump enaar . . d t .h 1 ·•· I ' I D' bl d If k • · k ka 'tal bel • OPPOSISJe a Y g 0 ute p Jg 1e U SC mer op: In Sw1tstorland, waar geen parlementariilrs in so 'n ryke ntt' oo as PI e eg'gmg <> 'I · t 't d' K · 
· t 1 1 b t· · b k 0 d .A.. 0 k hull van ,.,y •• aJC!> et 1e omng . . Brttse s e ~ t>'l .um me, mate ontvang. Hy het gcse dat es ou w r n~,o · o e t . h t d' lk ,Dtt l!i ook bctekemsvol dat. 

d . ·ttin . .,. c ld •t • · ko ·te on 'ang e om oor •t> vo . . . duur le Sl gs maar van sover dit die publiek bctref aile .,e mos ge Ul om n Ill ms b I t k" d II 'n rt>germg wat gf'esdrifbg toe-. d ' k k 1 se e ange e ,wan eur u es ; twee tot dr1e maan e. geld wat spandeer word om 'n te an ry · t te t 1 stem om ons L.\ .'s van die 
Switserse volksverteenwoor- lnlwmste te verkry, nie onder- In 1950, toe 70 per sent van een s aan.. bcs-besoldigdes in die wi>reld 
digers ontvang dan ook maar hewig ann belasting is nit>. Dit parlementslede se salarisse vir Maar hierdle plig sal nooit te mank, hardnekkig volhou dat 
net £1/5/- per slttingsdag. is nie die geval met parlements- die eerste maa1 van belasting ve!"<nak wannet>r dit die volk Suid-Afrika se lewenskoste die 

lede nie en die onkoste wat hut- I vrygestel is, Is dit uitdruklilc 11e belange raak nie! t laag .. te in die wereld is." 
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STUIT DIE DODERIT 
Die behoefte aan 'n onafhanklike republikelnse organi

sa!-tie ln ons Janel ,., die afgelope maande ten duidelikste 
bewy... Dit is 'n feit dat die konstitusies van sowel die 
H.N.P. ns die Afrikaner Party republikeinse klousules bevat 
<'n dit is net so 'n fcit dat die oorgrote deel van die nasionanl
bewuste partye sc nnnbangers in merg en been republikcins 
is. l\laar dit allern is nog gt-en waarborg dat ons nasionale 
lt>lers op die retmblikein!-te pad , ·an ons volk sal volhard nle. 
T«'n to~pyte van albei hierdle erkende feite het daar 'n bale 
crnto~tlge afwyklng ten opsigte van ons vryheidsideaal by die 
hoofleiding van die politieke party hl·ee jaar terug ingetree. 
Die ideaal van 'n republiek los van die Britse Statehood, of 
soos dr. Malan dit nog in 1941 genoem bet ,'n vrye" onaf
hanklike republlek afgeskei van die Britse Kroon en Ryk," is 
vcrruil vir aie ,idettal" van 'n Britse republiek wat nog met 
die Britse kroon nog met die Britse Statehood breek. Daar
mee het, soos ons al tevore aangetoon het, die bele sin vir 
en dryfkrag agtcr die rcpublikeinse beweging weggesak. So 
'n , republiek'' bring geen wc.c;cnlike verandering in ons land 
se status tcweeg nie. Dit is 'n blote naamsverandering. 

Met die magtige pcrs waarmee 'n politieke party vandag 
sy volgelinge beinvloed, en ondersteun deur die yster-dissi
pline van die politieke parly wat hom binne die parlement 
deur middel van die koukus-diktatuur laat geld en daarbuite 
deur middcl van politiekc afpersing wat die volk wysmaak 
dat as bulle die party bcnadecl terwille van republikanisme, 
bulle volksvcrrnad plccg dcur die Afrikaner-bewind in gevaar 
te stel, was die gevaar bnie groot dat ons volk tans weer soos 
voor en nn 1912 sy republikeinse ideaal sou verloen terwille 
van partytrou. In 1912 was daar die nuwe onafhanklikheids· 
beweging onder genl. Hertzog wat die vryheidsvlam brandend 
gehou «'n sodoende groot getalle republikeine teruggewen 
bet voordat hulle Hr!-ttokte Empire-manne geword het soos 
die Bothas, Smutse en Strausse. 

\Vat sou die poto~isic vandag gewees bet indien daar geen 
Hertzog was wat eenkant gaan staan bet om l-ir Suid-Afrika 
te getulg nle '! 

OXDERl\ll'NlNG 

Reeds bet ons in die afgelope jaar of wat gesien hoe die 
nasionnle koerante die volk se vryheidsgevoel begin verdoof 
met suggesties dat die Britse Statebond nie meer ,Brits" is 
nie en dat ,dit in ons bclang is" om binne die Empire te bly 
en vanselfsprekcnd is dat ons ons eensydige Britsc voorkcur
handel moet voortsit omdat dit in belang sou wees van .,ons 
wolbocre, vrugteboere en wynbocre." Dit het dan ook al 
'n allcdaagse verskynsel geword om nasionaalgesindes tc 
boor nrgumentecr oor die ,gcvare" van republiekwording -
argumentc wat hullc 'n aantal jare gelede by die Sappc 
bcstry het. Ons vcrncem hierdie argumente in private ge
sprckkc en ons I~cs dit in nasionale koerante - Die O.B. 
hct onlangs nog 'n hele reeks briefwisselings tussen nasio· 
naalgesindes uit Die Transvalcr aangehaal. Die doderit vnn 
republikanismc hct reeds die ongelooflike afstand bereik dat 
die koukus van die H.N.P. sy Jcde verbied het om in die 
op<'nbaar propaganda vir die republiek te maak. As hierdie 
stn(l <leur <lie volk stilswygend aanvaar is, was dit klaart>raat 
met republikanlsm('. Binne die party kon niemand daartt-en 
wnar.ku nie, trouens koukusbesluite word geheim gehou \.'lr 
die , ·oJk. Geen nasionale koerant het van hierdie verbod 
melding gemaak nie, sodat die , ·ol.k heeltemal ongewapend 
geMtaan het daartecnoor. Maar Die O.B. bet in die openbaar 
getuig, en hocwel daar nog gecn verandering van die ver
kcerde kO<'rs ingetree het nie, het ons optrede tog die gevolg 
gehad dat die doderit in sy vaarl verlraag is. Lede van die 
party is wakker gcskud. In die pers het briewe verskyn 
wnt duidelik toon dat parly-volgelinge nie die verkecrde 
koers onderskryf nie, en die boofleier van die party was selfs 
genoodsaak om die woord republiek weer op sy Iippe te neem. 
al verstaan hy dnarondcr iets anders as wat sy tot'juigers 
vermoed. Maar die volk is gewaarsku, soos ook blyk uit 'n 
brief in die pers van prof. S. du Toit wat aandring op 'n 
duidelike verklnring von die lciers en volhardende propagan
da vir 'n rcpubliek deur die party-pers. 

REPUBI. .. IKJ<;INSE DRUK 

Dit is cgter noodsaaklik dat die republikeinse doderit 
nie net vertraag nie, mnar hecltcmal gckeer moet word. Ons 
leiers moct tcrug na die suiwcrc ide~tal, en dit kan aileen 
gcbeur wanneer die druk van binnc en buite die party so 
sterk word dat gccn l~i<'r dit sal waag om van die volks
koers af tc wyk nie. 

Daar is twec dingc wat ons tank bemoeilik. Die een is 
dat die hoofleiding \an die H.X.P. graag nog by die \Ol.k die 
skyn wll bewaar van republikanl.,me deor 'n geleidelike af· 
watering \·an die id«'nnl. Die ander is die politieke afpersing 
deur die vcrwyt dat ,julie die Snppe help deur die regering 
te kritisecr." Wat die ecrste bctrcf, ag ons dit ons plig om 
aan die volk voor tc hou in watter opsigte die Jeiers afwyk. 
Aileen so kan die party-volgelinge in die pers en in kon
grcssc die leicrs tot onbubbelsinnige standpunt-verklaring 
dwing. Y.;n juis op grond van hicrdle plig vervnl die aanklng 
dnl ons ,die Sappr! help" deur ons kritiek. Danr is belangriker 

(Vervolg in volgende kol.) 

[!~~, ' .. ~~EE -o~====op=-£!!:!!~~] 
J' olk .,, Sa k<• .U oN Jl' ag It~~~~:-:!~~~~ 7,~JII ~~0Ed:k ~:~~ ~~1 r~·.d?,ts1tonktwerp inge-

Toc die parlcmcnt vcrlcde g o n e an verwag 
week \'erdn&g hct en die parlc- Volkslieu·end<•s K()m word dat die partydiktatuur in 
mentslede met hullc jaarhk11e lll duidcllker taal dcur 'n party-
sewe-maftndc vakansil' huis-toc Opstatul , polltlkua gestcl moct word nic. 
is, was skaar.s d!e helfte van Hl<'r word gcsc: Die rcgerings-
hulle program van werksaam- ~ Dtt is hocgcnn.amd nic vcr- party l<lln die ,ontcvredenhcid" 
hede afgchandel. Talle wetsont- basend dat volksliewcnde mcnsc vnn die volk ,.daarbulte," m.a.w. 
wcrpc Is C('nvoudig op die wag-~ met verloop van tyd In opstand die volkswil vcrontagsaam -
Jys, wnt cll<c jaar Jo.ng<'r word, ~ckom hct teen die groot poli- mite die opposisicpnrty hom 
gcplaiUI. M~ar die w<'tsontwcrpe t~ck~ pnrtyc, wat in 'n nlmr.ncr· danrin onderstr.un! Demokra
wat voorstcning mnak vir die emdtgcnde proses vnn nfwtsse· !lie? Nee. Partyluasie? Ja. 
vcrhoging van parlemcntslede se ling, die regcring vnn die land 
salarisse en vir die tockcnning asof dit 'n ryke buit is -
van pcnsiocne aan parlcmcnts- met mekaar dec! nie. Indlcn 
lede is nle op die waglys ge- die opstand teen die sel!sugtlge 
piau nie. Inteend!'el, dit is op mag van die polltlcke partye 
die wetback geplaaa. suksesvol dcurgcvoer moct 

word, Is dit cgtcr noodsaaklik 
dat die party.stclscl van sy 
kamp\'egters - die bcrocpspoli· 
tici - vervrecm moct word. En 
dit sal gewis gebeur wanneer 
die politleke partyc tocgee nan 
die cis: Volksbclang voor Ele· 
bclang. en sorg dra dat dit on· 
verbiddellik In die opcnbarc 
lewe nagekom word. :Maar dlt 
Is ongelukkig ook wnar dat die 
politleke partye sodanlgc vcr
vrcemding kan vcrhoed deur 
gocd tc sorg vir die eicbclangc 
van hulle kampvcgtcrs - die 
beroepspoliticl. 

Ek wonder of die parlements
lcdc vcrwag dat die volk te
v rcde moct wees met sodanige 
optrede. Jaar na jaar, en dik
wels jare aanecn, moct wetge
wlng wat met die volk se sake 
to docn bet. in die parlemcn
tl!re tou stnan en janr na jaar 
gaan die parlementslcde met 
vakanale voordat die wetgewing 
in bf'handcling kan kom. Parle
mcntalede hct nle tyd daarvoor 
nlc - hulle Is haaatlg huls toe 
wanneer die parlcmf.'nt slegs 
vyf mnande van die jaar gesit 
het. :Mnar hulle Is darem nic 
te haaatlg om wctgewing ann 
tc ncem - wat nog nooit eers 
In die tou gestnan het nie -
wnardcur hulle vir hullesclt sn
larlsverhogings en pcnsioene 
toekcn nie! 

Dit is parlcmcnt.sledc se cie 
akuld dat dir. volk hulle nie 
Ianger as volksverteenwoordi
gcra bcskou nlc, maar slegs as 
berocpspoliUcl. 

[)if• Bt•rOt'f'·"Politihus 

Die bcrocpspolitlkus Is die 
dracr van die partystclsel om
dat hy die kampvegter daarvan 
ls. Uit die aard van die aaak 
moet dit onvcrmydelik so wcea, 
want elke broodwinner ls die 
kampvcgter van sy broodwln
nlng. Seder t die Brltse vcrowe
raar die partystelscl na Suid
Afrika uitgcvoer hct, hct dit 
welig in ons land gegrocl. Dit 
het sommer onmiddclllk wortel 
gcskiet omdat dit 'n nuwc bc
roep verte<'nwoordig hct wat uit 
die stannspoor betalf'nd was. As 
gcvolg danrvan het 'n nuwc 
soort mens, wat vir die Afrika
ncr hef'ltemal vreemd was, oral 
In die land opgeslaan - die bc
rocpspolltlkus. Sedf.'rtdlen het 
die bero<'pspoliticl hullcsclf in
gegrawc In ons opcnbnre lcwe! 
Hullf.' het magtlgc politlcke par
tye opgebou en hullc het die 
partymasjiene met wydvertakte 
gevestlgdc belange vcrstewig 
Geleidelik hct die partymasjicne 
111le sclfatandlge optrcde In die 
openbare !ewe doodgcdruk en 
bet die partypolitlcl 'n monopo
lle verkry oor die volk se sake. 
Die volgende stap moes nood
wendig wces om die bctalend
heid van die beroep tc vergroot 
f.'n om die clement van risiko 
geh!'elcnal ult die bcrocp tc ska
kel. 

(Vervol van vorige kol.) 

dingc ns leicrs en partyc en 
die vryheidsidcnnl van ons 
volk, waarvan min. J. G. Stry
dom nog onlangs op Stell<'n
bosch gese het dat ons volk 
daarsonder .,sielloos en docl
loos sal word en sterf," ag 
ons so belangrik dat geen tak· 
ticse oorweging ons sal belet 
om vir die suiwerheid daarvan 
te getuig nie. 

Ons is dan ook dankbaar 
dat repoblikelnf' wat buite
kant die gel<'dere , ·an die ()<;. 
sewabrandwag staan, tans 
ook begin aandring op die 
sluiting \'an ons r«'publikein.,e 
J.:eledere, soos blyk nit die 
reed., genoem1te brief van 
prof. Du Toit, wat ons eldf'rs 
In hierdie ultgawe publi11eer. 

Vou JF ins~wu·endsl(• 

Reroep 

As gevolg van die sovcelste 
verhoging wat nou weer ann die 
parlement.slede toegekcn 1s, Is 
die partypolitick vandag ccn 
van die winsgcwcndste bcroepe 
wat in ons land beocfen kan 
word. Boonop is daar nle mcer 
cnige risiko nan die bcroep ver
bonde nic. Die sogenaamde 
,.volksverteenwoordlgers" (elnt
lik partyvf.'rteenwoordigers) kry 
nie aileen 'n vet salaris vir hut 
,.volksdicns" (elntlik partydiens) 
nie, maar 'n dankbare .,volk" 
(eintlik party) gaan hulle nog 
'n pcnslocn ook bctaal 118 bulle 
miskicn ongelukkig gcnocg is 
om hul !iCtcl te verloor by 'n 
verkicsing. Ek weet nle wnt 
'n bcro<'pspolitikus nog mcer 
kan verlang nic. Hulle kry 
botter by die vis. 

Selfs die goewerncurs-gcneraal 
gaan pensiocn trek £2000 per 
jaar - as hullc ophou om die 1 
verteenwoordiger vnn Sy Majes- , 
teit In Suid-Afrika te wces! 

Dit lyk asof 'n mens maar 
net moet sorg om In die parle· 
ment tc kom om vtr die res 
van jou lewe 'n onbekommerde 
'>e~tann te kan voer op die be· 
'astlngbetaler se koste. 

rFanneer .,Part)·hrw~i(•" 

Reoefen Word 

Hocwel dit 'n vaste rem Is 
dat die opposisleparty die rC>gc
rlngsparty moet opponeer, en 
hoewel die opposisl<! na die bcs· 
tc van sy vcrmou hierdle tank 
vervul, blyk dit dnt daar tog 'n 
Hitsondering op hl<'rdie reill Js. 

Toe die regeringsparty die 
wctsontwerpe op salarlsvcrho· 
·;ings en pcnslocnultkerings 
voorgestcl hct, hl't die opposlsic· 
party dit nie opponcer nle, manr 
dlt inteendccl hcclhartlg onder
s tcun. 

Die Eerste :'>tinister, wut die 
salarisverhoglngs \'oorgf'.sld het, 
het gese: 

,.In so 'n saak kan die ver· 
antwoordellkheid nic net op Cf'n 
party geplaas word nie. Die saak 
Is in aile erns deur die onder
skeie partye bcspreck en daar I 
bc.staan gesamentlike verant
woordelikheid. Die ontevredcn
hcid wat buite die Raad mag 
ontstaan, knn dus nil! dc11r ecn 
of andcr party deur !lY tecn
standers uitgebuit word nle. Dlt 
was aileen In sulke omstandlg-

(;oeil• Ot•s l 'lm Aspirant
Kmulidatt• 

Ek sal glad nle verbaas wccs 
ns die nuwc bctalendheld van 
die politick 'n nuwe stormloop 
nn die beroep van pnrtypoliti
kus tot gcvolg gaan he nle. Na 
dlc heerllke recns vcrwag ck 'n 
b:l\c gocle Ot'S van die asplrant
kandldatc. Die storietjle van 
die trotse vader wat wou weet 
of 'n sckere universiteit sy scun 
kon oplcl om miljoencr te word 
Is goed bckf'nd. Daar Is nou 
rnad vir htcrdle vader. Sy seun 
kan bcrocpspolitikus word en 
daarvoor Is boonop geen oplei
ding nodlg nle! 

Hierdlr vcrtrocteling van die 
partypolltlcl gaan twee soorte 
gcvolgc he. Enersyds mccr en 
bittcrder partypolitiek en mcer 
en slaafser handlangerdiens aan 
die partyc. Andersyds toene
mcnde afkcer aan die politieke 
partye en hullc bcroepspolitici. 

Sabotasie Op 
Britse Oorlogskip 

Dill Urit!>!' \liegtulgllrncr Glory 
moes teru~getrf'k \\on\ uit die 
KorcMnAo ool'log- \\Ceno; sabota
'<le \·nn die \liegtulc ~petrol, na 
verledfl \\ef'k uit Londen berig 
I"'. 

Nadat aile vllf.'gtult'! wat die 
skip verlaat hf't, moeilikheid on
dervlnd het met hul motore, het 
'n ondersock nan die llg gebring 
dat die petrol in die groot petrol
tcnk bcsocdel is. 

Die Glory Is die enigste vlieg
tulgdriH'r wat die Brltte in die 
oorlog het. 

KWV 
-Eou de Cologne 

•• •WDen.tel 

PIODUICTI VAN 

SUIO • Af IIICA 

ICU 

Konr; 

1 

Tl~ 
dohlwl 

J)j 

vuu twe 
w~reldg 
~(·1, kn1> 

Va 
dood , . 

Hi 

KapitaJi-.j 
j,. die ~rl 

Hullc is 
verbondc, 
en gees Vi 

Hul tf'f'l\ 
dorn en n~ 
grond op 4 
watlsmc, \1f 
In die gedt 
wat \'an 
keiser wat 

Dit is kaJ 
nlsmc wnt 
idees verb 
teen nasio 
dom. 

Om hul 
van nn.slon 
dom to hP 
'n komprot 

H Ot': l<on, 
l-·undag- hir 
!!en kapih1 
me, tu~ .. en 
kou l)k ? 

Ons is In 
sic om vr 
wccs, omda 
telik bewy 

IS I 

Dif.' ,.New 
\'&n die ver 
rante In Am 
mondstuk \1 
vcrtel ons d 
kannse sna1 
Is, omdat pr( 
bcrade Is om 
kou lt• bcw 

Oio \ ' .SA. 
'an 'n nu-.io 
tot"lnat n ir. 

Amrtikun 
filtUIINi ele h 
OoK-Ii:urotlt\ 
11odra die 
'f'riiK " orcl 

Na opso 
punto ae d 
Dlt hct bek 
Baruch, die 
rlkaansc m 
kommlssie" 
aantal gcsprl 
myko diesel 
woordig het 
het buitendi 
fcrensles m 
weraars en 
daarby b,\nn 
die Russlcs• 
houding In ·~ 

Geen 
Tee 

sou aanstcl 
<>or mnr. S 
die wet op 
die kommun 
sisicpnrtye r 
om lcde tot 
noem, Is daa 
seling bcslul 
aan te std 

Dlt betek 
regering van 
Kahn se ul 
hy voorlopig 
het en dnt rr 
tot volgende 
parlcment q 
duldcllk wn!l 
van sy plan 
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tABIEP VIR GEK.IASSIJ•ISt:CROE AD\'Eil1'ENSU:S: 
Du.bboudellke Keonbgm1Jlf;t: 

(Vertowlng, huw•lik, g~boorte, aterrgevat, ID memoriam, getukwtnalng, 
e~.) 1d. per woord; minimum 2/IS per pi8J11Dg. Voorullbelaatbaar. VIr 
herhallDgs 2:1 pat. watac. 

IIAnolei.AadveriM&le.: 
Eerala pta.etng 2d. per woord. VIr herhalings 2:1 pat. arstag. 

I.Dteken&'eld op .,Die O.B." (HI'llk)"n weektlks): 12/6 per j&ar ot 1/3 per 
IS maande. Voorultbetaatbaar. Stuur adverte~legetd, bestelllngs, en lntekencetd 
na VOORSLAG (ED3.1S.) BPK., l'otbua lUl, Kaapslad. 

IN MEMORIA!\1 
lJYS: - Ons te vandng 'n k.rnna!e 

van ., vergeet my nleljlee" op u ~rat 
uerste Moeder, ons voorultge.:nan die 
2\lsle Junle 1947. In die tuln van 
herlnnerlng atert die blomme voo 
Uefde noolt. U vertang~nde seuns, 
Hendrlk en Nleolna~. 

27/ 6/ 1 

GBYSHABJC 
OR11SBAB.& heratel, akllfera ,...,.. 

•yder, h&regroel bevorder, JoncYoor
koms nraeker, dlt waarborc GB\'111-
tlAJ\R\VONDER, c11o Jonpte kUJU· 
matlge wereldwonder haar- en kopYel 
voediogsmlddel u. akadelooa, kteuratot· 
vry, r:.t- per bottot cetd met beatetttnc. 
Boerecenee~~mJddela, l'•bua U1J, 
Johaw>e.~burc. C/1/8/68 

DU TOIT: - Met harte week van I 
die dlepste verlange, herdtnl< one van· AnUgrya ~~:an_~mattp baar, ltopvtl 
dag weer 30 Junle 11146 toe oos lief· voedlng. Heratel Cf)'lhart en baard 
ling ~ggenote en .M<>Mer, "arle, so blnne een maand tot natuurUkt kleur, 
onvenvaga ull ons harte geakeur Is of geld teruc. Geen kteurator. 11/6 
om te vertrek na h&ar llemelse tutste. Per bottel, POIVI')', Xontaot met bt
Deur Sy genade eat ons w«r onunoet stalling. Die Boerevroo, P*oa '711119, 
- goddank daarvoor. In JIP!devolle lohanneaburc. FU/IS/CiO 
aandenktng. U steeds treurende egge
nool, J;ddle •n l.lnde,.,., Hnoda;~?:fi 

GROETE 

l\IEDISYNE 
Verwyder c11e wortel Yao • kwUii 

ot alel<le en hentel u recmallce 
erteola OESONDHJ:ID, o~ beaklk oor 
die mlddelt en bebandal au. alekt•. 
•kryf, IDIICliDI cratle.-Boue
mlddeb, Poebaa UU, l ehaDneaburc. 

A/1/01'0 

Ons, ntnr. tn me\. A. Hausbroek, 
groet al ons vrlenue op die Rand. 
Ona wll u atmal bale hartllk bedank 
vir die 16 Jaar wal oos op die Rand 
woon81illi wu vir at u getroue vrleod , 
akap en opregte l<ameraadskap. Dit 'li oor ll aile boop ,.,.. ceaeea. laal 

Ander Se Menings 

Republikeine Moet Nader 
St I rein-onafhanklik. Appel op die aa n G<>hcimc Rand is afgeskaf; Brit

so onderdaanskap is iets van die 
verlede; die Goewerncur-gcne-

Dit was verblyd eude 
nuus om van d r. Malan 
op ey 77 e verjaardag te 
verneem ·dat die repu
bliek moet en sal kom. 
Dit was ' n lang tyd eo stil 
h ieromtrent. Die ~crug 
is selfs verhrei dat die 
kouk u s van die H.N.P. 
sou besluit het dat daar 
voorasnog geen propa· 
ganda vir 'n republiek 
gemaak mag word nie, 
skryf prof. S. du Toit 
van Potchefstroom in 
Die Transvaler. 

raal <hoewel nou 'n Afrikaner), 
as verteenwoordiger van die 
Britse koning, het 'n blote fi
guur geword - hy kan nou net 
sowel <om vriendskaplik binne 
die State bond te bly!) president 
genoem word! 

Oat ons moet wcgbrcck van 
die Britse Statebond is vir my 
nog duideliker nadat ek die 
tweede hoofartikel onder die 
hoof .,Vriendskap of Verbitte
ring" in dieselfdc uitgaaf gelecs 
het. Ons is nou in die State
bond en kyk net hoe word ons 
- danig vriendskaplik dan! -
beswadder deur die Britsc pcrs! 
Dan Hewer openlikc vyandc ns 
sulkc ,,vyandige" vricndskap! 

weg geruim !tan word en daar 
nic tydcns die aanstaande ver
kicsingsvcltog allcrlci wolhaar
storics !luisterveldtogte en mis
verstande onder Afrikaners sal 
ontstaan nic! 

,.Die rcpublikcinse ideaal leef 
nog bale stcrk in die Unie," word 
In b.g.n. lnlcidingsartikel gese. 
Reg, maar nie sterk gcnoeg nie! 
Bale oortuigingswerk is nog no
dig! Sal ons nie maar oorskal<el 
tot 'n ,.Cbristelike Republikeinse 
Purt3·" nie? En 'n \'Olbloed
Rf'publikeinse pcrs in die lewe 
roep nie? 

Wie Vir Hoer 
Pryse Betaal 

En Hoe wa.e •n plealer om altvd saam met vaar, en u aan die ercste onderwerp 
u te kon weee en werk. On~ hoop llkryf, dan vir oul&M, raadpleeg 
daardle ywer nl nog altyd aangespoor Dlo noerevro. a, Bua 111118, lob&nneabiUI. 
word tot groter ywer In daardle ver· (Nr.1) 1/9/4~ 
baond. On• vra dan om ons O.B.· kl 1 d 
tede van Bethat te ontmoet om weer BEUANDELINO QBA.TI.S. - ona Ia Ook die ver ar ng van r. 

Ek glo wei dat daar aileen rus 
en vriendskaplike bctrckkingc 
kan kom, wannecr die Unie to
taal onafhanklik is mt>t 'n regt-- Dit> O.B. het reells diltwcl~ 
ringsvonn geskoei op '!Y verlt>llt> 

1 a:u11~etoon hoe prysstygingR ('f'n
en volkstradi<;ies, sovt'r moont- voudig met 'n pennpsb'('('p uf
lik weg van die Britsp Ryk! ge!>kuif worll op die gewonc 

aaam op die pad van oos groot Ide· daar ao oortulc vao dat one •n egte Malan voor die N.J.B. hct 'n 
aat te ~taan. oroete, mnr. eo mev. Sutd-AfrlltaMlae ceoeeamlddel vir Ru- mens laat nadink. •n Vername 
A. Haaabrot'k. 27/6/1 matlek, Leodepyn, Heupjlg eo verwante . t t 

kwate ontdek bet, dat ODI •n graUs oorsaak van dte on s aan van 
BOEK TE KOOP GEVRA proermonster aao enlce lyer aal atuur. die Boererepublleke was die 

A.N~it~~i13JJ v~~J'l;l~i:~. ~: I Brits llberalisme en hierdie self
bua 17:1, PretoriL 6/12/5 de liberallsme sal ons weer in 

Adve..Wr<ler aoek •n eksempta.u van 
Bonder Gewere. Skry! aan: L. D:rk· 
11ra, lo Ina, ('erMw~. ~Uln~rton, 
Kaap~lad. 27/ 6 / 1 

MEUBELS 

RADIO 

die rigting van 'n republiek dryf. 
So het die eerste minister ver-

)ll!:VBJU,'!.- Beter meullela ttell 1 
olltlker prrae Babawaenttlea, atoot· klaar. Daaruit volg vir my g as-

LOUW EN LOlJW, die 8...-ncnd• 
Radlo-logenleure, Btasleweg, PAROW 
vtrkoop en heratet Rad!o'a en El•ktrtPie 
ll'oeateUe. oeregtttreerde lllektrl~ttett•· 
aannemero. Foon II..Uall 

urretjlu, drlewtete, Unoleuma, tap)'U, belder dat ons eens en vir altyll 
101., ook atlJd In •oorraad. Qeen d' da t 
Katatocua. Meld waartn u beJ&npt•l moet af8ien van te ge &' e van 
-VJSSJ:B-)IE1JBZL8, L&nptrut 171, I 'n republiek binne die Britse 
ltaapalad. 1112111 Statebond. 

- \Vaarop ek nou graag wil wys 

BRILLE is dit: Ons pers moet sonder op
hou die republikeinse gedagte 

Brtac a oocarta eo vooniUlf vtr brWe aa ooa. 
GOEIE WEBK TEEN BU.I.IKE P BYS:&. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker--Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

1\laitland~traat, BLOEMFONTEIN. 
~ OM ol akrJf om lleeollderbede. 

Teken op DIE. 0.8.! • 

'" Suld-Afr ika Is vandag 'n Koninkryk onder 'n Brltse konlnc: 

DIE O.B. veg vir 'n Republiek onder 'n Afrikaanse President. 

DIE O.B. 
e Verwerp die Partystelsel wat die volk verdeel en veg vir die 

Partylose Eenheldstaa.t. 

propageer. Tcreg het dr. Ma
lan gesl! dat ons oortuigings
werk moet doen. l\laa.r hoe sal 

I 
ons oortuig, hoe sal ons jong 
ge8lag lets weet van ons ideaal, 
as on8 80 min daarvan boor? 
Kan die koerante nie - se een-

l 
maul per week - 'n kolom af
staan vir artikels van ons repu
blikeinse verledc en toekoms 
nie? 

Ons jong geslag moet blywcnd 
besiel word en m.i. sluit die 
ldcaal van 'n Christelike repu
bliek vir ons alles in. Ons moet 
bier met geen halfhede tevrede 
wees nie. Daar is maar een pad 
van Suid-Afrika en voor in die 
wapad brand maar net een Jig! 
Dit is tyd dat alle republikeinf' 
op een of ander wyse met me
kaar kontak soek. 

Stem Saam 

PROPAGANDA 
verbruiker - met die \'('roml!•r
stelling blykbuar 1lat tli('l win'i-
grense van middelmanne Nl pro

( b) Die pers moct sonder op- dusente onaang('tu., moet bly 
hou die republikeinsc ideaal pro- d 1 k t . , k <leur die verhoog e ewt'n'> O!> p, 
pageer. Indten mens n se en; Die jongste voorb('tld worll 
doel w~l berci~, gaan jy tog lank gevind in die pry<.vf'rhoging \an 
voor dtc tyd JOU optredc bepla~ melk. Aan produ .. ente 1!> •n 
~n haarfyn ultwerk. Dan s~ I verhoging van 2d. per gcllinr; 
JY alles toespits op die doclste - onlangs toegestna n. Hierdie 
ling en dit met aile mag propa- prysstygit~~ is rue eweredig tus
geer. 

1 

sen distribueerd('r en verbrui-
Nou het ons verstaan (of is ker ver<leel nie. Dis eenvou

dit 'n misverstand?) dat die ve~- dig net urgcskuif 01> llic ver
kiesing In 1953 sal gaan om d1e bruiker wat nou ld. per pint 
kwessle van 'n rcpubliek. Vroeg meer vir ~oy melk moet betanl. 
in 1953 - en dis nou reeds helfte Volgen., die Kanpse Melkbe-
1951. Dit laat 'n korte tydsbe- markingsorgnnisasie wa'! daar 
stek van minder as twee jaar! In 1950 •n melk!>urplus van 
Is dit dan nle hoog tyd nie dat 1,257,429 ltt>lling, \\at byua twee 
met aile moontlike middele ons maul so groot 1., as llie surplus 
volk nou republiek-bewus ge- van die jaur te'"·ore toe die 
maak moct word nie? melkp~·s 'n ht per pint laer 

Nou reeds moet die fyn-uitge- was. 
werktc grondwct en konstitusie Hierdie melksurplus is nie 
van die Christelike ,Suid-Afri- die gevolg ,·an te veel melk nie, 
kaansc republiek" deeglik onder m:wr van te min verbruikers 
aandag van die volk gebring W('ens die hoe pry" '"·an melk. 
word sodat aile besware en kri- En nog !>leeds "tyg dit ten kos
tlek daarteen stclselmatig uit die te van die verbruiker, 

WAARDERING VI R 
ARTIKELREEKS 

e Verwerp verteenwoordlging deur handlangera van politleke 
partye en veg vir regerlng deur vrye volksverteen woordirers 
en deakundlre beroepsverteenwoordigen. 

l\lnr. P. G. Kilian, 1\liddelburg, 
Tvl., sk.ryf: 

J J. S. VENTER, Pletermarib- . 
' b kryf In D ie Transvnler: Met u Uttgawe van 13 descr ISoos Ons Lesersl 

Dit Sien 
e Verwerp die Kapitalisme en veg vlr 'n Afrikaner-volka

ekon omle. M";fd~e gedagtes deur prof. s. is die kos?are arti~els van mnr. 
du Toit, uitgespreek in u uit- J: AV. Smht~hd, t"Hde.~tnbn~.~tnd~c u•t 

• Verwerp dle polltleke, maatskapllke en ekonomieae lntecrasie I d1c ry e1 s ry eem tg • • awe van 11 dcser, l.s. die repu- . • . · 
van die nle-blanke en veg vir terrttoriale apa.rtheuL bgl'k . 'deaal wil ek graag By dte lees v11:n h1crdle 10 

. 1 ems~ 1 • artikels kon ek me help om af Ek wit mnr. Smith hartlik 
gclukwens met hierdic pragtlge 
en opbouende artikcls, en ck wil 
vra, asseblief, laat hierdie 10 
hoofstukke in pamfletvorm ver· 
skyn. Elke Kommando sal 'n 
klompie daarvan kry om tc 
verkoop. Alle Brandwagtc sal 
hell daarin vind, en gewese 
Brandwagte en Demokratc en 
vyande sal iets kry om oor te 
dink. 

DIE o.B. wil 'n vrye, eensgesmde, en welvarende S.A. bou. volmondtg saamstem. 1 t , arm opwelling in 
( ) v·r eens en vir altyd moet en oe n w 

DIE o.B. se ldeaal is ook u ideaal. Help om dlt te verwesenllk. a 1 t t . dnnrdie I my gemoed terug te sluk nie, 
ons nou og a sten van '"' d 1 d' 

~I gedagte om 'n republiek te \\Orll veral waar dit han e oor 1c r. ~ r. -~ .r.;; 0 
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b• di Britse Statebond. \Vat- tydperk vanaf 1941 tot by die 

lntekenvorm mne e . . dood van ons groot en onvcr-
ter wesenl ike v~ranllermg s~ s?- geetlike staatsman, genl. Hcrt
danige repubhek nou emtlik t d 1- aa Ilk her-

Neem Oo3seblief my naam op Oo3 intekenaar 
O.B!' tot ek u in kennis atel om toesending te st aak. 

Hierby inguluit vind u die bed rag van ................... .. 

........................ vir dilJ tJerste .................... maande. 

NAAM ................................................... ............ . 
<Naam en Adrcs In Blokletters) 

POBADREB ..................................... ......... .. ....... .. 

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

··············································· ·········· 

·········································· B andtekening. 

lntekengeld: 12/8 per jaar of 6/S per halfjaar. 

Voec aueb!l.t Kommlasie by plattel&ndae tjeka. 

b . ? 0 I tans soewe- zog, wan aar e w r 
mee rmg ns 8 inneringe, hcrinncringe aan 'n 

UITSPRAAK OOR 
TAALMEDIUM I 

Die geskil oor die geldigheid 
van die Transvaalse onderwys
ordonnansie wat bepaal dat kin
ders se voertaal op skool die 
moet wees waarln bulle die beste 
tuls is, is verlede week deur die 
App~lhof beslis. Drie regters 
(hoofregtcr Centlivres en regters 
Van den Beever en Fagan) bet 
bevlnd dat die ordonnansie nie 
bots met artikel 137 van die 
Suld-Afrikaanse Wet wat gelykc 
regte aan die twee tale waar
borg nle. Aangesien die staat 
die reg bet om ouers te dwing 

l om hul kinders na 'n skool tc 
stuur, hct hy ook die reg om aan 
hulle voor te skryf hoe die kln-

Twee regtcrs (Schreiner en 

heerlike, socte stryd, vir 'n 
edele, goeie saak, 'n soete stryd 
wat fel en bitter geword het. 

--
NET 'N P AAR ITEMS 

om u ln staat te stel om ons pryse te vergelyk 

Boston Potlood-skerpmakers ... ... ... ... @ Ir>/- elk 
Mercury Draadheg-masjiene ... ... ... ... @ 29/6 elk 
Dubbele Glas-Inkpotte ... ... .. ............. @ G/9 .elk 
Afrolpapler, 13 dm. x 8 dm. ... ... ... ... @ 7/- per R!e: 
Tlkpapler, 13 dm. x 8 dm ............. @ 7/8 per R1e 
Tlkpapler, 10 dm. x 8 dm. .. . .. . . .. .. . @ tS/7 per Riem 
Losblad Grootboeke - aile groottes In voorraad, 

pryse vanaf U/tS/-

A.lle Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om u t•olgende bestelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgeboa 822, KAAPSTAD Telefoon 2-7071 

1 
ders onderwys moet word. 
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Naturelle in ons E.konomie (I) 

INLYWING KAN BLANKES 
HEELTEMAL VERSWELG 

HAAT TEEN KERK 
IN BRITTANJE 

Die kerke in Brittanje word deur bale mense met bar
baarse afkeer bejeen, terwyl op die spoor hiervan 'n daling 
van die sedelike en eerlikheidspeil gevolg bet, lui die bevin
ding van 'n kommissie van sosiale wetenskaplikes wat so pas 
'n ondersoek ingestel bet na die sedelike lewe van die Britse 
volk. 

Meegaande artikel is ietwat verkort oorgedruk uit die 
jongste uitgawe van Inspan. Die skrywers is twee bekende 
deskundiges, professors N. J. J. Olivier en B. I. C. van 
Eeden. Albei is SABRA-voormanne. 

Die onderwerp wat bulle behandel, is die baie netelige 
kwessie van die ekonomiese integrasie van die naturelle
bevolking. Hoewel die skrywers heeltemal buitekant die 
politiek staan, en dit vir bulle uitsluitlik gaan om die be
ginsel wat bulle verdedig, is die integrasiebeleid 'n baie 
aktuele politieke aangeleentheid. Sowel die regeringspartye 
as die opposisiepartye verwerp die opvatting van algehele 
apartheid as onprakties en aanvaar die ekonomiese integra
sie van die naturellebevolking as 'n onkeerbare ontwikkeling. 

Die Ossewabrandwag daarenteen glo in 'n algehele, dit 
is ekonomiese, politieke en sosiale apartheid. 

In die jongste tyd 
hoor ons dikwels die be
skuldiging dat die heleid 
van aparte ontwikkeling 
nie aileen onprakties en 
totaal onuitvoerbaar is 
nie, maar ook in wese on
eerlik - 'n sinshedrog 
waardeur die naakte 
werklikhede van ons ras
sevraagstukke vermy en 
verdoesel word. 

Met die grootste nadruk moet 
ons se dat daar nog nooit be
weer is dat die apartheidsbe
leid een is wat op 'n maklike 
wyse ten uitvoer gebring kan 
word nie; die oenskynlik sterk 
ekonomiese faktore wat die 
doeltreffende uitvoering daar
van bemoeilik en belcmmer, 
word allerwee erken. Maar die 
opponente van hierdie beleid 
het die ekonomiesc faktore tot 
hoogste troefkaart en oorheer
sende toetsstecn verhef, instede 
daarvan om dit as slegs ecn 
faset van bierdie gewcldige 
vraa.gstuk te beskou; materiEHe 
voordeel en voorspoed het die 
summum bonum in hul eie be
nadering tot die vraagstuk ge
word. 

En daarom is die en'igstc 
moontlikheid wat vandag voor
gehou word, die van ekonomiese 
integrasie: die naturellebevol
kiJ\g moet in hul miljoene in 
ons ekonomie betrek word. AI
leen op bierdie wyse, so word 
betoog, sal Suid-Afrika tot 'n 
voorspoedige en welvarende 
land ontwikkel. Alleen deur 
ons naturellcbevolking gevestig
de inwoners van ons nywer
heidstede te maak, kan ons 
land tot nuwe hoogtes van ma
teriEHe welvaart gevoer word. 
Die voile inskakeling en ge
bruikmaking van aile arbeids
kragte - desnoods ook van die 
ongebruikte arbeidspotensiaal 
van die inboorlingmassas buite 
die grense van die Unie - het 
vir huile die oorheersende dryf
veer, die onverbiddelike impera
tief geword. 

VERREU{ENDE GEVOLGE 

Die ontwikkelingsgeskiedenis 
van die mens en van die wereld 
het egter afdoende bewys dat 
die volledige en permanente 
ekonomiese intej;rasie van 'n 
individu of 'n bevolking in 'n 
ander bevolking in, ook ver
reikende implikasies en gevolge 
op die ander lewensterreine bet. 
Waar 'in die normale gang van 
sake 'n individu of 'n minder
heidsgroep volkome in 'n ander 
gemeenskap op ekonomiese ter
rein opgeneem word, daar gaan 
daardie individu of groep uit
eindelik ook totaal op in die 
maatskaplike, staatkundige, 
kulturele en biologiese samele
wing van die groter groep. Sou 
die element wat opgeneem word, 
e:;ter getalsterker weos en gro
ter Jewensvatbaarheid aan die 
dag l~ as die oorspronklike 
groep, dan bes.taan die wesent
like ge,•aar dat nie die indrin-

ger-groep nie, maar die oor
spronklike groep self, sy iden
titeit in die nuwe eenheid moet 
prysgee. 

LEI DAARHEEN 
En dit is presies waartoe die 

bele'id van ekonomiese tntegra
sie noodwendig moet lei. Selfs 
al sou slegs 'n minderheid na
turelle as perma.nente en on
misbare faktore in die ekono
miese bestaan van ons blankes 
ingeskakel word, kan t.o.v. 
huile daardie normale en na
tuurlike opnemingsproses nle 
plaasvind nie. Hoeveel onein
dig groter word die probleem 
dan nie wanneer die ganse na
turellemassa volkome en sen
der voorbehoud in ons ekono
miese bestaan ingevleg word! 

In hul versoek om duidelik 
ingelig te word oor die ander 
implikas'ies van die integrasie
beleid, beskik die apartheids
voorstanders oor 'n wapen 
waarop bul teenstanders geen 
antwoord kan gee nie. Die ba
belse verwarring wat oor bier
die saak in hul eie geledere 
beers, Is bewys van hul onver
moe, nie aileen om ons rasse
vraagstukke op 'n realistiese 
·nyse te benader nie, maar ook 
om die noodwendigc en logiese 
konsekwensies van hul stand
>;>unt te begryp. 

TWEE PUNTE 
Ons wil vervolgens kortliks 

'ngaan op slegs twee belang
rike gesigspunte i.v.m. die in
tegrasiebeleid, nl. waartoe so 
'n beleid in die Jig van ons be
volkingsverspreiding moet lei, 
en wat die implikasies daarvan 
t.o.v. die vraagstuk van poU
tieke regte vir naturelle sal 
wees. 

Op grond van sensussyfers 
verklaar die skrywers dat dit 
redelik aangeneem kan word 
dat die naturellegebiede oor 50 
jaar hoogstens - en dan word 
iit ruim gestel - vir ongevee:r 
g tot 5 miljoen mense 'n pei
manente tuiste sal bied, d.w.S. 
indien die grootskaalse ontwik
keling van die naturellegebiede 
sal uitbly, soos 'n mens gereg
verdig is om aan te neem in
dien die integrasiebeleid uitge
voer word. Die res van die na
turellebevolking sal dan 'n tuis
te gevind het in die sogenaamde 
'>Janke gebiede, en by uitstek in 
ons stedelike gebiede; m.a.w. 
'n oorweldigende geftal naturelle 
sal vir hul politieke en ekono
miese toekoms aangewese wees, 
nie meer op htd eie gebiede nie, 
maar op die gebied van die \Vit
man! 

SYFERS 
Hoe oorweldigend die getal 

sal wees, blyk uit die beraming 
en stellinge van prof. Sadie 
waarvolgens die S.A. bevolking 
aan die einde van bierdie eeu 
soos volg daar sal uitsien: 

BEVOLKING VAN DIE UNIE 
2000 N.C. 

Blankes 
Naturelle 

Getal 

6,150,000 
16,337,000 

% van 
Totaal 

23.5 
624 

Kleurlinge .. . 
Asiate ..... . 

2,560,000 
1,120,000 

26,167,000 

9.8 
4.3 

100.0 

Prof. Sadie merk op: ,.Die ge
gewens in Tabel XI verteen
woordig 'n toekomsprent wat 
beslis vleiend is vir die blan
kes en die groei van die Natu
rellebevolking minstens nie cor
skat nie. Hiervolgens sal die 
blankes se aandeel in die to
taal toeneem, terwyl die betrek
like belangrikheid van die Ban
toe afneem in vergelyking met 
1946. Desnieteenstaande ver
groot die oormaat van Natu
relle oor blankes vana.f 5,459,000 
in 1946 tot 10,18'7,000 in 2000 N.C. 
(vervolg op bladsy 6 kolom 1) 

Oneerlikheid het so toegeneem 
dat die Britse Spoorwee nie 
meer banddoeke op treine ver
skaf nie omdat hulle nie kan 
voorbly om die gesteeldes te 
vervang nie. Een groot winkel 
het verklaar dat hy jaarliks 
£300,000 se waarde weens sluip
diewery verloor. Die slagspreuk 
van jong mem;e skyn te wees: 
,Ons sien, ons begeer, ons vat." 

Wat die kerk betref, bet die 
lwmmissie bevind dat daar 'n 
groot agteruitgang ten opsigte 
van die agting vir protestant
se predikante ingetree het. 
,Ons het so 'n wydverspreide 
weersin in predikante van die 
Anglikaanse en vrye kerke ge
vind dat dit slegs as anti- kle-

rikalisme beskryf kan .word," 
lui die verslag. 

Besoek ons Tak in die Wandel
gang, Groote Kerk-geboo, vir 

Radio's, Elektrlese Toestelle en 

Meubels. Skryt aan ons Pos-
bestellingsafdeling, PhU Morkel, 

Posbus 2'721, Kaapstad. 

ONS PUT BESIELING UI.T 
GANSE VOLKSVERLEDE 

Belangrike 
Datums 

Aan Kom 

,Een van die Afrikaanse koerante het nou die 
dag so-ewe terloops 'n baie groot waarheid kwytge
raak. Hulle was besig om 'n vergelyking te tref 
tussen die sg. , War Veterans' en die Ossewa
hrandwag. Die vergelyking was dat die , War 
Veterans' hulle inspirasie put uit Suid-Afrika se deelname in twee 
wereldoorloe terwyl die Ossewabrandwag sy inspirasie geput het uit 
die hele geskiedenis van die Afrikaner! 

,Ons is voorwaar dankbaar vir hierdie getuigskrif," het mnr. A. J. van 
Rooy, O.B.-generaal van Bellville, verlede week gese op 'n vergadering van 
sy kommando's. 

Die algemene verkiesing van 
1948 bet meer as een persoon 
se berekenings totaal omverge
gooi, bet spr. voortgegaan. 'n 
Bale vooraanstaande V.P.-L.V. 
het net voor die verkiesing na 
Engeland gegaan om 'n deeglike 
studie te maak van die amp van 
Speaker. Hy het verwag om 
na die verkiesing Speaker te 
wees in die Unie-Volksraad! 
Om 'n goeie Speaker te wees 
moet mens in Engeland gaan 
studeer. En om 'n goeie goe
werneur-generaal, eerste minis
ter of opposlsieleier te wees, is 
dit dalk ook die beste om maar 
eers kennis te gaan maak met 
the Mother of Parliaments. 
Om 'n goeie brandwag lte wees, is 
daar egter net een manier, put 
u inspirasie uit die ganse ver
lede van die Afrikanervolk. 

In die begin van 1941 het daar 
'n groot mate van Afrikanereen
heid tot stand gekom, met volle 
erkenning van die Ossewabrand
wag as aksiefront. Die ander 
sou sorg vir die bcleid, die Os
<;ewabrandwag moes sorg vir 
die aksie. 

VERANDERING 
Intussen het daar baie water 

in die see geloop - en hoe het 
die toestand nic verander nie! 
Die ander mag dalk aksie he: 
die Ossewabrandwag is vandag 
onbetwisbaar die mees konse
kwente bandhawer van die tra
disionele Afrikaner-republikein
se beleid. En nog steeds bet 
ons die belo verlede van die Af
rikanerdom om ons inspirasie 
uit te put. Inspirasie vir ons 
aksie wat nog moot kom. 

Een van die dae is dit 8 Au
gustus 1951. Dit is dan presies 
13 jaar na die begin van die 
Oszewatrek. Die Ossewatrek 
was die begin van ba'e dinge: 
die Ossewabrandwag, die Red
dingsdaadbond, groot Afrikaner
besighede. Maar nou na 13 
jaar dink ons met 'n mate van 
weemoed aan dit alles. Saam 
met Paul Kruger kan ons nou 
weer se: ,.Het is waar: vee! van 
wat was opgebouwd, thans ver-

nietigd, vernield. gevallen." Die 
Ossewatrek was die begin van 
groot dinge, maar wat het van 
h'erdie groot dinge geword? 

NOG 'N HISTORIESE DATUM 

8 Augustus 1951 is nie net die 
18de verjaardag van die Osse
watrek nie - dit is ook die 
'70ste verjaardag van die stig
ting van die tweede Zuid-Atri
kaansche Republiek - die re
publiek van Paul Kruger! Op 
2'7 Februarie 1881 bet die slag 
van Amajuba. plaasgevind. Daar
na bet die vredesonderbande
Jinge gekom en op 8 Augustus 
1881 het die Staatsekretaris op 
Pretoria 'n proklamasie voor
gelees wat soos volg lui: ,Op 
dezen de 8e Augustus 1881 is 
<lP-ze land tot ons Regering te
ruggekeerd." 

Op 8 Augustus 1951 sal die 
Ossewabrandwag weer inspira
sie put uit bierdie beugl'ke dag 
van '70 jaar gelede. · 

EERSTE REPUBLIEK 

Op 17 Januarie 1952 moet ons 
gedenk dat op 17 Januarie 1852 
die eerste Republiek van Zuid
Afrika gestig is deur Andries 
Pretorius met die Sandrivier 
konvensie. 

Die plek waar hierdie konven
sie onderteken is, is tussen 
Bloemfontein en Ventersburg en 
is maklik bereikbaar vanaf die 
nasionale pad. Die F.A.K. het 
reeds aangekondig dat daar 'n 
fees op die plek op 1'7 Januarie 
1952 gehou sal word. Ons moet 
dit ondersteun. 

Met d'e inwyding van die 
Voortrekkermonument was die 
Ossewabrandwag daar vertcen· 
woordig deur 'n flukse komman
do saamgestel uit 'n groot aan
tal eenhede van die Boerejeug. 
Mag ons vertrou dat die Boere
jeug op 17 Januarie 1952 ook 
te Sandrivier sal wees. Mag 
daar verder ook die wit rokke 
van die O.B. vroue gesien word 
- en sal die mans ook daar 'n 
kommando kan vorm? Ons hou 
vas aan ons republikeinse be-

leid. Klln ons nie 'n aksie op 
tou sit om daar 'n moo! repu
bllkeinse kommando byeen te 
kry nie? 

Andries Prestoruis bet hier 
van die suide gegaan om Bloed
rivier en Boomplaats te veg en 
die konvensie t e Sandrivier te 
onderteken. Dit is ook gepas 
dat ons vanaand hier uit die 
suide ons stem Jaat hoor -
hierdie dade mag nle vergeet 
word nie. Dis hieruit wat die 
Ossewabrandwag sy inspirasie 
put. 

DROEWIGE HERINNERING 

Ongelukkig bet 1952 ook 'n 
verjaardag van 'n droewige ge
beurtenis. Op 81 Mel 1952 sal 
dit presies 50 jaar wees wat 
die republiek van Paul Kruger 
gelikw'ideer is te Vereeniging. 

Dit was na aanleiding van 
bierdie Vrede van Vereeniging 
wat Paul Kruger die woorde ge
uit het: ,Het is waar: veel van 
wat was opgcbouwd, 1s thans 
vernietigd, vernield, gevallen." 
Daarop het by egter verder 
laat volg: ,.Doeh met eenheid 
van zin en eenheid van kraeh
ten, kan weer worden opgericht 
wat thans daar nedcrligt." 

OORTillGINGSWERK 

Dit bly dan ook ons onmidde
like taak, om sover moontlik 
oortuigingswerk te doen om 
die nodige ,,eenheid van zin" te 
kry. SOdra ons dit bet, is die 
eenheid van kragte betreklik 
maklik te verkry - solank ons 
almal ons inspirasie bly put uit 
die bele verlede van die Afrika
nervolk. 

En wat moet ons ,.eenheid van 
zin" wees? Ook hier het Paul 
Kruger vir ons die antwoord ge
gee: ,Geboren onder de Engel
sehe vlag, wens ik niet daar
onder te sterven.'' 

En hoe deurmekaar dinge ook 
vir ons, vir ons vriende en ons 
medestanders mag lyk. Ons hou 
staande die hoop en die verwag
ting dat die elnde van ons werk 
goed .sal wees. 

• 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 27 JUNIE 1951 

PROBEER OORLOGSVERLEDE Dreigement Teen 
AFSKUUR AAN 0.8. Mnr. J. A. Smith 

Verlede week h et die eerste minh;ter , dr. D. F. Malan , vir die soveehte 
keer in d ie parlem en t 'n p oging aangewend om sy oorlogsverled e af te skuur 
aan die Ossewah randwag. Hy h et probeer om hom, sowel as die Herenigde 
Nasion ale Party volkome los te maak van die , Repuhlikeinse Konsepgrond· 
wet" wat in die oorlogsjare deur a1le Afrikanerorganisasies as gemeensk ap· 
like beleidstuk aanvaar is. 

Die eerste minister wat die be· NET EEN PUNT like dokument bekend as die 
Jeid van sy regering in die se- I ,Grondwet vir Republiek van 
naat verdedlg het, het dlt bale Dr. Malan het dit herhaalde- S.A." Hlerna is dr. Malan deur 
duidelik gemaak dat die ,Repu- lik duidclik gemaak dat dit net die voorloplge Eenheidskomltee 
blikcinse Grondwet" van die Os- die taalklousule in die grondwet genader om sy party se same
sewabrandwag afkomstig is. Hy is waarmee hy nie saamgaan werking te gee, en wei nadat 
het dit Jaat publiseer met die 
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nie. Hy verlang twee amptelike die voorbcreidende werk in sa
doe! om vir die volk te wys dat tale en niemand, selfs nie die mewerking met die ,leierskomi
die Ossewabrandwag afgcwyk ywerlgste voorstanders van die tee" van die H.N.P. voltooi is. 
het van sy onderneming om nie grondwct nie, het hom ooit Dr. Malan se antwoord het ge
op die politieke terreln te kom daaroor kwalik genecm nie. lui: 
nie, hct die eerste minister gese. l l\laar hit>rd ie enkele voorbehoud ,Ek hct u verklaring namcns 

Howe! dr. Malan dlkwcls die van dr. 1\la.lan is ongetwyfeld die die genoemde volksorganlsasies 
O.B. beskuldig het dat hy op sy sterkste bewys van sy h eelhar- sorgvuldig oorwecg en aarsel vir 
party se tcrrein gekom het toe I tige aanvaarding van die hele geen oomblik om dit hcelhartig 
hy (die O.B.) die ,Republikeinse res van die gr ondwet. te aanvaar nie ... " 
?ro~dwct•: begin pr?pageer hct, Nogtans verloen dr. Malan 
ts dat besli~ be!ekenasvol dat 11;· vandag dieselfde grondwet waar-
1\falan noott die O.B. beskuldtg oor hy tien jaar gel cdc oorlog ver
b et n ie dat hy 'n pondwet pro- klaar het teen die Osscwabrand· 
pngeer waarteen by of sy .party wag, ten einde te vcg vir die al
beswaar bet. Inteendeel die be· Ieenreg van sy party daarop. 
sk uldiging was ju is dat die O.B. Tien jaar gelede was dr. Malan 
'n H.N.P.-stuk propageer en dat so jaloers op sy" grondwet dat 
by geen reg bet om dit te doen hy hoegcnaa~d nle wou duld 
nie. Daardie reg hct net aan dat die o.B. dit selfs maar moes 
die H.N.P.-leier behoort want die propagecr nie. Vandag verklaar 
grondwet is aan hom toevertrou hy dat die grondwet nie sy ding 
en hy het dit aanvaar. Dr. Ma- is nie nooit sy ding was nie -
ian het nooit enige twyfel gelaat altyd 'maar die Ossewabrandwag 
dat hy die grondwet as sy ding se ding was! 
beskou nie. Daarom het by ba- . 
klei tot die O.B. die grondwet Wat. 1s . die felte I~ verband 
begin propageer bet, want hy met h1erd1e grondwet. 
het beskou dat die O.B. daardeur 
sy ding afgevat het. 

(vcrvolg van bladsy 5 kolom 3) 

\' oeg die Kleur linge en As late 
by en die oormaat van ge
kleurdes word 13,867,000. lets 
wcrklik katastrofies moet met 
die Naturellebevolking gcbcur 
voordat hul aanwas • so klein 
word dat die bogenoemde vcr
skil in absolute hoeveelhede nie 
vergroot nie. Ek twyfel daar
aan dat immigrasie van blanke 
Europeers die probleem sal kan 
oplos of vee! mindcr akuut sal 
kan maak. Die absorbcrings
vermoe van die ekonomie Is be
perk en die oorweging dat in 
aile gcval na die belangc van 
die Bantoe omgcsien moet word, 
Jaat hom ook geld." 

Op ~~rrond van ons a fit>iding 
hierbo, !<.Ill derbnlwe oor 50 jaar 
waarskynlik ongeveer 'n 12 rnil
joen naturelle hulle in die blan
k e gebiede a.s permanente in
wonel"! bevind, d.w.s. tweemaal 
sovef'l n<1 die totale blankt> be
volking. 

<Slot Volg) 

DIE FEITE 

In 1941 het die nie-partypoll
tieke volksorganisasies onder 
Ieiding van prof. L. J. du Plessis 
'n grondslag vir samewerklng 
van aile Afrlkaanse volks- en 
politieke organisasies uitgewerk. 
Hierdie grondslag het sekere 
.,onontbeerlikc beginsels" bevat 
wat in 'n "Verklaring'' namcns 
die volksorganisasies aangestip 
is en waarin onder meer vcr
daar word: ,Die staatstelscl mag 
nie op vreemdc Ices geskoei wecs 
nic. Dit moct wegbreek van ailes 
wat vals of volkskadelik is in 
die dcmokrasic soos bier bckend, 
en moet 'n kragtige landsrcgc
ring moontllk maak, gcbou op 
die begrlppe van volksregering 
van die Suid-Afrikaansc repu
blieke, met die nodigc aanpas
sing in 'n gei'ndustrialisecrdc 
staat ter bevordcring van die 
volksbelangc." 

GRONDWET 

Hierdie staatstelscl Is b rced
voerig uitgcwerk in 'n afsonder-

OPPOSISIE VERWERP 
KOMPROMIS OOR 

V .AKANSIEDAE 
'l'eens tand van die oppos is ie teen die w et sontwerp op 

openba r e vak an s iedae, wa t d ie r egering eers op d ie voor
laaste dag van d ie s itting ingedien b et, b e t gem aak da t die 
m aatreel vir die t weede agt e r eenvolgen de jaar skipbreuk gely 
het. Die bes waar geld hoofsaaklik die b en aming van 10 
Oktobe r as Krugerdag - wat soos a l die a n der aanbe, ·elings 
deur die bet r okke kommissie eenpa rig aanbeveel is. 

IN OORLEG 

Onder die opskrif ,Bcsluite 
van Voorlopige Volkscenhcids
komitee in Oorleg•met H.N.P. of 
V. en O.B." verklaar die voorsit
ter van die komitee, prof. L. J . 
du Plessis, in die gcpubllseerdc 
vcrklarlng oor wat bcreik is 
onder andere die volgende: 

8. ,Gemeenskapllkc Belcid. As 
leidraad vir die vasstelling van 
gcmeenskaplikc beleid aanvaar 
al die gekoordinecrde Jiggamc 
die Eenhcidsverklaring en 
Grondwet wat dcur die voorlo
'pige Eenheidskomitee opgestel 
is." 

Die Grondwet Is aan dr. Malan 
,.toevertrou . . . om te oorwceg 
en Ieiding te gee by verdere bc
spreking en publieke propage
ring daarvan." 

, HOOFBEGINSELS 
AANVAAR" 

Op 23 Januaric 1942 is die 
,.Grondwct" op gesag van dr. 
Malan vollcdig gepublisecr , ver
a! ook met die oog op die on
geoorloofdc gebruik wat vroeer 
van gedceltcs daarvan gemaak 
is." 

Ter inleldlng is opgemerk dat 
'n vergelyklng tussen die stuk 
en die party se program van 
beginsels sowcl as dr. Malan 
sc republikcinse mosic In die 
parlement ,baie duidelik sal 
aantoon dat die party en sy 
hoofleier die skema in sy hoof
beginsels en in sy wye omtrek
ke aanvaar het" en dat dit ge
neem kan word ,.as 'n aandui
ding van die algemenc rigting 
wat die Party reeds ingeslaan 
hct." 

lndlen die H.N.P.-politiel van
dag nle meer die moed van 
huile oorlogsjare sc oortuiging 
bet nie, is die cerbarc wcg om dlt 
ruitcrlik tc erken. Dit is bcslis 
Jafhartig om hullc oorlogsver
ledc aan die O.B. tc probeer 
afskuur. E n hierdic afskuur
dery is boonop volkskadelik 
omdat dit gedoen word ten ein
dc die regeringsparty aanneem
lik tc maak vir die Brltse State
bond en die Engelse kiesers in 
Suid-Afrika. 

Wil Kerk Verskuif 
Na Krieketveld 

,Sambok " Smit h sal g lo n ou moet oppas! Sy 1\f a j es· 
te it s e minister , ·an justis ie, mnr . C. R. S wart, h et aan m n r. 
H a rry Law r ence, 'n voorma lige j ustisie-minh.ter van Sy 1\fa 
j est e it, be loof om m et h om te ,werk ". l\lnr. Lawrence se 
vrees vir mnr. Smith, die onderleier van d ie O.B., s pruit uit 
laasgenoemde se v erkla ring in D ie O.B . dat as geweld ve reis 
word om 'n r epubliek te k ry, h y nie d aarvoor sal terugdeins 
nie. In d ie volksraad h et minister Swart vir mnr . Lawren ce 
gerusgest e l deur h om te ve r sek e r : ,Ek sal met hom werk as 
dit nodig word." 

W aars kynlik sal B ritse oc voortaan met welbehae op 
mnr. S wart k a n rus, w a nt h y b et hom mos n ou skoon gewas 
deur sy be lof t e om m et ,Sambok " Smith te ,werk". 

'n P aar dae later b et die eer s t e m inister in die senaat die 
h ele regeringspa r ty probeer skoonwas. lly bet gese <lat dit 
, t .e da nke is aan die H.N.P. wat die O.B. in dwan g geh ou h et, 
dat daar in die oor logsjare nie bloe<lvergieting en r ebe llie 
plaa sgevind h et ole ." H y b et voort"' gese dat ,die H.N.P. 
demokra ties is, t erwyl die O.B. <lit n ie is nie." ,.Die O.B . 
staan vir 'n dikta t or sk a p. Die beweging is openlik naslonaal
sos iallsties , t erw yl die par ty dit ver werp," h et hy betoog. 

Maar om t e rug te k eer tot m n r. J. A. Smit h : 

In 'n artikel in Die O.B. van 
30 Mci hct mnr. Smith vcrklaar 
dat praktiese stappe nou nodig 
geword het om 'n republiek te 
verkry. Hy b et ann die ban d 
gedoen dat 'n republilce'inse 
fro nt ce!ttig word bE>staande uit 
a ile nasionaal- en rE>publikeins
resindes wat deur middel van 
republik einsgesinde partykan
didate n.s dit mQontlllc, of in 
dien nie, deur eie republikeinse 
kandida te die kwt>ssie vun die 
tot<~tandbrenging van 'n repu
bliek op pa r iE>mentere gebied 
moet indra. Dit was sy pre
siesc woorde en die betekenis 
wo.s ongetv.'Yfcld vir alJe gocd
geslnde mcnse duidclik en aan
neemlik. 

Hy het verder gegaan en her
haal wat hy en ander O.B.
lcicrs so bale 1n die verlede gc
se het dat bulle n ie teen 'n 
stemiJus as sodanic is nie • .,Het 
ons dit nie so bale in die open
baar namens die beweging ge
s~ dat as ons 'n republiek langs 
die weg van die kruise <stem
bus) kan bercik, ons van Kaap
stad tot Pretoria kruisies sal 
trek, of as dit geweld vcrcis 
ons daarvoor ook geensins sal 
tcrugdeins nie?" hct mnr. Smith 
geskryf. 

Vir hierdie laaste woorde hct 
mnr. Lawrence kwansuis ge
skrik en om verskoning vir SY 
eie en mnr. Nicholls se drelge
mente van burgcroorlog te vind, 
kla hy toe vir ,Sambok" Smith 
by mnr. Swart aan en wou hy 
weet of hulle n ie teen hom sou 
optree onder die nuwe wet op 
onderdrukklng van kommunis
me nie. En dadel!k hct mnr. 
Swart Sy Majesteit sc Oppo
sisic vcrscker dat hy .,met hom 
sal werk as dit nodig word." 

Ons Is heeltemal oortulg daar
van dat mnr. J. A. Sm1th glad 
nle geskrik het nie. Solunk by 
leef het h y nog nooit vir it>mand 
wat Sy 1\fajesteit vute«'nwoor
dig, bang gewor d nie. S)' vorige 
I\lajeste ite met hul truwante 
bet hom al met geweer en ka
non bygedam, in die t ronk ge
ha<l en die galg aangt>bit>d. Maar 
dit terloops. 

Sal mnr. Swart vir ,Sambok" 
Smlth ook buitekant die mure 
van die volksraad bedreig? 

DIE VERSKIL 

Die verskil tu &!tt>n 'n Nicholls 
of 'n Lawrence Sl' drei/'.;emente 
t> n mnr. J . A. Smith se bely- 1 

dcnis is die \'!'r<Jcil tussen die 
veroweraar t'n die volk&man. 
Hulle wit in op!ttnnd kom tt'en 
die volks.wil n'l dit nie met hut 
imperiali&til'se ~ienswyse strook 
nie. Mnr. Smith sc belydenis 
is eenvoudig dat hy nie vir 
gcweld sal terugdeins as sy 
volk belet word om sy wil ten 
uitvocr tc brang nie. 

Dis merkwaa rdig. In 1941 het 
dr. Malan die O.B. by d ie oor
logs-rcgering aangckla en g!'nl. 
Smuts hct dcur mnr. Lawrence 
stappe van vcrkragting van bur
gerlike vryheid gedoen gc
tuie die intcrncrings sondcr ver
hoor. In 1951 kla dicselfde mnr. 
Lawrence weer 'n O.B.-lcier by 
die Malan-regering aan en die 
betrokkc minister beloof om 
teen hom op te tree. 

Die Ministt>r het beslis 'n on
reg gl'pl!'!'g tet>noor mnr. J. A. 
Smith <lt>ur hom slegs op nan· 
klag ,·nn mm'. Lawrf'nce in die 
o~nbanr tf' brandmerk as 
iemnn<l tt>t>n wie die ju'oti<;ie ge
rcgtig mag wees om op t!' tree. 
Dit Is veronregting wa.t hom 
tot groot skade in die same
lcwing kan strek. Om nic ccns 
tc praat van die implikasies van 
die Minister se bcloftc om te 
,wcrk" met mannc wat getuig 
dat hulle vir die ,. republiek" 
sal veg nie. 

.,DIE o.B." w ord ~:e•lruk deur Pro 
F.ccleala Drukkery, Stellenl>OSch , vir 
die elenaan en ultg~en~: VOORSLAO 
(F.dm s.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, P osbus 1411, Kerkpleln , Kaap
atad. Vnn opposisit>-knnt is versoek 

dut d ie naam ,.Heldedag" moet 
wees sodat elkt>en die geleent
beid sal he om '>Y eie belde tt' 
buldig - presies die beswaar 
wnt d ie O.B. nog altyd teen d:e 
bennming Heldedag gehad bet , 
want Cecil Rhodes sal uiteinde
lik op K rugu se verjaardag ge
buldig word ! 

as 'n kompromis gedocn waarin 
'n dag soos Koningsverjaardag 
~~rkenning gcnict langs Kruger
dag. Meestc Afrikaners het dit 
so aanvaar. 

Dit is te hop(' dat die reger ing, 
nou dat by twee k eer oor die
sdfde klip gest ruikel bet , aan
stnande jaar betyds met die 
maatreel sal wees en dan ge
bruik sal m aak van die ge-

Die kommissie, wat onder lt>entbeid wat hom nou gebied 
meer uit 'n paar centalige word om , Koningsverjaardng" 
Engelssprekendcs bcstaan het weg te laat Dit sal buitendien 
vir wie die Afrikaanse getuie- bra verspot lyk om in 'n toe
nis dcur dle voorsitter vertolk k omstige republiek 'n ,Koning<~
moes word, het die aanbevellngs , verjaardag" te he. 

Die Engelsc is glo bcgaan oor 
die agteruitgang van kricket in , 
die afgelope tyd. Een van Brit
tanje se vooraan spelers, Bill 
Edrich, bet as oplossing aan 
die hand gcdoen dat krieket 
net cen keer per week gespeel 
moet word - op Saterdae, Son
dac en Maandac. Voor die spel 
op Sondae begin, kan dan ccrs 
'n kort godsdlensie op die veld 
gehou word. 

O.B. JAARGANGE 
JAARGANG 1949-1950 

N ou verkrygbaar teen £1 5s. elk. 

PRAGTIG INGEBIND 

VOORRAAD BAl E BEPERK 
BESTEL DUS D.\DE LIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Hierdie voorgcstelde maatr~l 

sou dan mecr mcnsc in krlcket •• Gr oot-e Kerk·gebou 70S - Kaapstad 

laat belang stel, meen by. 1\·r••••a••••••••HBD••-~,1 01•§:!1.~ 

Jrg. 10 

"" aar 
afset wat 
hyna 
Somm igc 
gestaan · 
werde k 
Hierdie 
as 1* n 
melk 
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