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Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. 

JONGSTE GEBEURE HET 
REPUBLIEK NADER GEBRING 

Nege-uur die aand van die 27ste Fehruarie 
het die vlamme, tenspyte van 'n digte mis wat die 
berg omhul het, hoog opgeskiet op 1\'Iajoeba se 
kruin en aan die herghang, op die feestet·rein, het 
'n hoe houtstapel geantwoot'd. 

K.G. Op 
Mojubo 
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WALLIS EIS 001{ 
VRYHEID 

Generaal Ellis Cadle van Natal het as voorsitter opgetree en ook die 
Skriflesing en gebed gedoen en die K.G., dr. J. F. J. van Rensburg, het die 
aanwesiges oor die betekenis van die simboliese -vuur-die Republikeinse 
Vlam wat oor talle van plekke in Suid-Afrika tegelykertyd oplaai - kortliks 
toegespreek. 

Terwyl die verafgelee dominiwns van Brittanje steeds 
meer lojaal teenoor die moederland word - soos blyk uit die 
Kanadese en Suid-Afrikaanse regeringspolitiek - is daar 
binne Brittanje 'n groter afvalligheid te bespeur by afsonder
like volksgroepe. In Skotland is reeds 'n sterk volksbewe· 
ging aan die gang vir selfbestuur en 'n dergelike ontwaking 
word ook ten opsigte van Wallis berig. 

Vyfhonderd afgevaardigdes ncgers van die Goudkus as vir 
sy eie land, het sy gese. 

Vroeer in die middag het by 
'n uiteensettlng van die O.B. se 
bydrae tot die republikeinse 
stryd geskets en gese dat die 
jongste ontwikkelinge die berei
king van die republiek baie be
spoe<l bet. Veral die Empire se 
beleid om baar negers aan die 
Wes-Alrikaanse kus met parle
mentere magte te beklee en die 
pad na volwaardige Jidmaatskap 
van die Britse Statebond aan 
bulle oop te gooi kan nie anders 
as ons stryd bevoordeel nie. 
Want elke regskape Afrikaner, 
of by nou Afrikaans- of Engels
sprekend is, moet noodgedwonge 
insien dat daardie weg na ons 
ondergang lei. Of sulke vennote 
moet nie inkom in die Statebond 
nie, Of die Unie moet uit die 
Statebond. 

WANG AAN WANG 

vergaderings van die V.V.O., 
waar elke kefferstaatjie sy stem 
oor ons interne sake kan laat 
hoor en ons wil voorskryf wat 
ons mag doen of laat; maar die 
moeilikhede van die Unie in 
daardie liggaam is gering, ver
geleke by die baie meer intieme 
- bykans familieverhouding -
wat tussen die Britse State
bondlande in swang is. Elke 
naturelle-agitator sal die neger
state in Afrika, wat wang aan 
wang met die Unie se verteen
woordigers in die Statebond 
gaan sit, beskou as die mond
stuk van die nie-blanke in die 
,familie." 

Daar bly net twee keuses: 
hou die familie blank of stig 
jou eie familie. Selfs sonder 
negervennote sou die O.B. die 
eie stigting voorstaan - dit be
wys ons hele stryd tydens die 
oorlog! - maar met neger-

van Walliese politieke en gods
dienstige liggame hct verlede 
Saterdag in Cardiff hul stand
punt vir selfregering gestcl. 
Lady Lloyd George (parlcments
lid) het die veldtog van stapel 
gestuur met 'n toespraak waar
in na die Goudkus verwys is. 
Die minister van koloniale sake, 
James Griffiths, wat self 'n in
woner van Wallis is, verkry 
meer politieke vryheid vir die 

Sy het gese dat Wallis reeds 
in die dertiende eeu begin veg 
het vir die erkenning as 'n soe
wereine staat en dat die 2~ mil
joen Walliese vandag daardie 
stryd voortsit. ,Ons begeer 'n 
parlement gekies deur die volk 
van Wallis," het sy gese en daar
aan toegevoeg: ,Indien ons kan 
loskom van Engeland se voor
skootpante sal ons oplewe en 
selfvertroue wen." 

Alreeds is ons posisie onnodig-~ vennote word die wenslikheid 
lik in die gedrang gekom in die van afstigting 'n gebiedende 

MINISTER ERKEN SWAKHEID 
VAN HUIDIGE STELSEL 

Verlede week het die minister van finansies, mnr. N. C. Havenga, 'n 
toespraak in die volksraad gehou wat 'n verpletterende erkenning van die 
omvang van die huidige stelsel is. 1\'Inr. Havenga het verskillende pro
bleme gestel en toe beduie dat hy sowel as die opposisie nie die oplossings 
daarvan ken nie. Die Ossewabrandwag weet lankal dat die partypolitici 
slegs met probleme boer - op die partypolitieke akker groei nie oplossings 
nie. 1\'Iaar laat ons sien of die Ossewahrandwag tog nie 'n paar van die mi
nister van finansies se probleme kan oplos nie. 

Ten aansien van die geweldige styging in landsuitgawes het mnr. Ha
venga gese: 

,Maar die verandering wat 
ingetree het, moet in gedagte 
gehou word, naamlik die van 
'n polisiestaat ( waar die 
staat hoofsaaklik vir die 
handhawing van reg en orde 
verantwoordellk was) tot die 
welsynstaat van vandag, waar 
allerlei dienste aan die volk 
.gelewer moet word. 

,Alma! is seker besorg oor 
die stygende u'itgawe. Maar 
wat dan? Ek sal dankbaar 
wees vir enige hulp om die 
rem aan te draa!. Maar daar
die hulp sal ek sekerlik nie 
van die Opposisie kry nie." 
,Wat dan",? vra die mini-

ster. Die Ossewabrandwag ant
woord: Die polisiestaat waar
van mnr. Havenga gepraat het, 
het 'in die negentiende eeu ont
aard tot die kapitalistiese uit
buitingstaat. Die reaksie teen 
hierdie uitbuiting het geleidelik 
ingetree en ten einde sy eie 
bas te red het die kapitaiistiese 
staat homself ,hervorm" tot 
wat mnr. Havenga beskryf as 
die welsynstaat. Maar die so
genaamde ,hervorming" was 
net skyn. Die kapitalisme woe
ker nog maar oudergewoonte 
voort; die enigste ,bervorming" 
wat plaasgevind het, is dat die 
staat nou sekere dienste aan die 
volk moet lewer om bulle te
vrede te steJ, maar vir hierdie 
dienste moet die volk ten duur
ste betaaL 

OPPOSISIE SE ROL 

dit die gebruik by die opposi
sie geword om voortdurend aan 
te dring op meer en meer dien
ste vir die volk. Hierdeur word 
die regering in verleentheid ge
bring. Weier die regering meer 
dienste, dan sweep die opposi
sie die volk teen hom op. On
derneem die regering meer 
dienste moet hy meer ampte
nare aanstel om die nuwe dien
ste te !ewer en hy moet meer 
belastings hef om vir die amp
tenare en die dienste te betaal. 
Dan sweep die opposisie weer 
die volk teen die regering op 
omdat hy bulle met hoe belns
tings kasty. 

DIE ANTWOORD 

Vandaar dat die arme mini
ster van finansies sy kop krap 
en vra: Wat dan? Die ant
woord is gelee in deurtastende 
hervorming, weg van sowel 
kapitalistiese uitbuiting as par
typofitieke aalmoes-uitdelery, en 
in die rigting van die arbeids
of beroepstaat. Arbeid wat 
verrig word en beloon word, is 
die enigste praktiese alternatief 
vir sowel kapitalistiese uitbui
ting as partypolitieke aalmoese. 
Die staat wat daarin slaag om 
sy lede sodanig te organiseer 
dat hulle hulle brood in die 
sweet van hulle aanskyn ver
dien - dit is die staat waarin 
gelukkige en welvarende mense 
sal lewe. 

STEEDS ~lEER 

Boonop, onder die partystelsell Voortgaande verwyt die mini
van regering en opposisie, het ster die opposisie dat hy voort-

durend moet luister na plei
dooie om nuwe dienste en die 
uitbreiding van bestaandes. Dit 
is futiel om telkens van groter 
uitgawe te praat. Die enigste 
toets is om by die bespreking 
van die begrotlng voor te stel 
dat sekere dienste uit,geskakel 
of die bedrae daarvoor vermin
der word . 

Spr. wil syfers noem om die 
geweldige uitbreiding van die 
uitgawe aan maatskaplike 
dienste oor die afgelope vyf 
jaar aan te toon. In die jaar 
1945-'46 was die bedrag vir 
pensioene £9,700,000. In 1950-
'51 is dit £14,800,000. Waar die 
eersgenoemde jaar £13,147,000 
tot die provinsiale admlnistra
sies bygedra moes word, is dit 
vanjaar £25,800,000. 

Die bedrag vir naturelle-on
derwys het in die vyf jaar ge
styg van £2,800,000 tot £5,780,000 
- en dit onder hierdie regering 
wat die naturelle wil onder
druk. Die bedrag vir gesond
heid en hospitale het gestyg 
van £2,580,000 tot £7,000,000. Dit 
is maar 'n paar bedrae wat die 
neiging aantoon. 

BEROEPSREGERING 
Die Ossewabrandwag ant

woord: die oplossing wat die 
minister soek is nie gelee in 
minder dienste en meer kapi
talistiese uitbuiting nie. Dis 
ook nie gelee in meer dienste 
en meer sentralisasie en meer 
burokrasie en meer belastings 
nie. Nee. dlt is gelee in 'n 
nuwe begrip: beroepsregering. 

Oplossing Le 
In Algehele 
Hervorming 

Laat elke arbeidsgemeenskap 
van die volk sy eie huis in orde 
bring. Gee bulle die mag en 
die plig om te werk vir die 
volk en om vir hul eie Iede te 
sorg. 

Ten aansien van die provin
siaie stelsel het mnr. Havenga 
gese: ' 

Daar is verwys na die provin
sies. Die sentrale bestuur moet 
vyftig persent van die provin
sies se uitgawe vind. Hierdie 
toestand moet noodwendig 
daarop uitloop dat die provin
sies verpli,gtinge sal aangaan 
wat hulle nie sou aangegaan 
het as hulle nie wis dat iemand 
anders minstens helfte van die 
geld moet v'ind nie. 

RUK HANDUIT 

Wat kan gedoen word? Die 
provins.iale stelsel afskaf? Ek 
sal daa.rvoor stem. Maar daar 
moet met die felt rekening ge
hou word dat die nodige steun 
vir hierdie verandering nie ge
vind sal kan word nie. 

Die toestand is intussen vin
nig besig om handuit te ruk. 
Die provinsies is bv. besig om 
die staat se eie amptenare met 
hoer salarisse weg te rokkel. 
Dit het 'n onhoudbare toestand 
geword. Ek hoop die toestand 
sal op die volgende vergadering 
van die Provinsiale Raadple
gende Komitee onder die aan
dag gebring kan word. 

EENHEIDSTAAT 

Die Ossewabrandwag ant
woord: Nie alleen moet die pro
Vins'iale stelsel afgeskaf word 
nie, maar bowendien moet <lie 
hele stelsel van sentrale (of 
parlemenUre) en plaaslike (of 
a.tdelingsraad en mtmisipale) 
bestuur bervorm word. Oor-

(vervolg in volgende kolom) 

noodsaaklikheid. Kortom - 'n 
Republielt buite die Statebond. 
Soos een van die buidige Minis-

ters gese bet (destyds gese bet!) 
,Ierland toon die weg aan.'' Ier
Iand en nie Indie nie. 

MEVROU PIENAAR 

Die fees se sukses was byna 
uitsluitlik te danke aan die on
vermoeide ywer van die Natalse 
O.B.-vrouens en sonder om die 
een gctroue bo die ander te wil 
noem, was dit die algemene ge
voel onder die aanwesiges dat 
mev. Tos Pienaar van Utrecht, 
die spil was waarom sake eint
lik gedraai het. Tenspyte van 
haar swakke gesondheid het mev. 
Pienaar dit reggekry en sy het 
niemand gespaar nie in die stre
we om sake te laat vlot. Nie
mand - en allermins haarself. 
Dit is dus verstaanbaar dat die 
vergadering drie ,huldes" op 
haar uitgebring het. 

Sowat £83 is deur die vroucns 
vir die O.B.-saak gei"n. 

Die Angel Sit 
In Die Mosie 

,Die Nasionale Party beset 
dat die regeringstelsel wat die 
beste by die aard van die Afri
kaner pas,. nie die koningstelsel 
is nie, maar die republikeinse 
stelsel. Daar0m is 'n republiek 
nog altyd ons einddoel.'' Aldus 
mnr. J. G. Strydom, Ieier van 
die H.N.P. in Transvaal, tydens 
'n vergadering op Malmesbury. 

'n Mosie van ,voUe vertroue 
dat ons 'n republiek sal kry 
onder dr. D. F. l\lalan, boofleier 
van die Nasionale Party", wat 
deur sen. 11. van Aarde voorge
stel is, is eenparig aangeneem. 

(vervolg van vorige kolom) 

eenkomstig huidige reelings is 
die verskillende bes.tuurlike in
stellings in ons land 'n onsame
hangende veelhe'id. Dit lei van
selfsprekend tot botsings, du
plikasie, verydeling en magte
loosheid, en boonop tot on
nodige uitgawes. Dit le voor 
die hand dat 'n samehangende 
eeubeid van bestuursinstellings 
verkry moet word - die een
heidstaat wat die O.B. bepleit. 

Die minister van finansies 
het die probleme gestel. Die 
Ossewabrandwag het die oplos
sings aangebied. Saam met die 
digter kan die O.B. ook se: 

Daar's 'u stryd te stry 
Daar's 'n nasie te lei 
Daar's werk. 
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DIE ROL VAN DIE 
OSSEWABRANDWAG 
Watter rol moet die Ossewabrandwag in die komende 

jare vervul? Hierdie vraag verdien op die oomblik ons 
ernstige aandag, want terwyl aan die een kant besef word 
die noodsaaklikhcid vir die bcstaan van 'n republikeinse 
volksbcwcging soos die Osscwabrandwag in hicrdie krisis
volle tye, wanncer buitelandsc gevare soos die kommunismc 
en binnclandse selftevredenheid met 'n nasionale regering 
die allergunstigste toestande skep vir die Britse impcrialisme, 
is daar aan die ander kant die verydelende vraag van: Maar 
hoe kan die Ossewabrandwag sy ideale verwesenlik ? 

OP DIE BRITSE SPOOR 

'n Oproep om nie uit te span nie hct verlcdc week nog 
weer uitgegaan van die voorligtingsoffisier, mnr. W. R. 
Laubscher. Hy het op oortuigende wyse aangetoon hoedat 
'n politieke party sy republikanisme kan uitbasuin solank by 
in opposisie is, maar dit opsy moct skuif sodra by as ,Sy 
Majcsteit se Regering" draer van die Britisme word. Die 
rcde hiervoor moenie by persone gesoek word nie; rut is die 
Iogiese eise van die stelsel waarbinne politieke party4l opereer 
-die stelsel wat 'n Brit~e minister van statebondsbetrekkinge 
nog kort gelede in oDs land beskryf het as een van die be· 
langrikste Empire-baDde. 

Plaas 'n Afrikaanse lokomotief op 'n Britse spoorlyn, en 
hy moet eindig by 'n Britse stasie. Dit is 'n logiese wet, 
en geen vcrwyt of oormaat van sclfvcrtrouc kan hicraan 
verander nie. 

WAARHEID \VAT O.B. ONTDEK HET 

Ons partypolitiel{e geskiedenis, soos mnr. I-aubscher met 
voorbeelde aangetoon het, Iewer die bewys dat ODS volk se 
bestemming op die Britse parlementere treinspoor telkemale 
eindig by 'n Britse stasie. Die fcit dat die Ossewabrandwag 
hierdie waarheid ontdek bet en die volk se oe daarvoor pro
beer oopmaak, maak sy bestaan as organisasie noodsaaklik. 
Meer nog, die verkondiging van hierdie waarheid verg op 
sigself al genoeg aksie om elke lid voltyds aan die beweeg 
te hou. Daar kan dus geen sprake wees van uitspanning nie, 
dog slegs van aanhou en aanhou soos ons volk in die stryd 
om sy taal teen alle oormag van die vyand en teenkanting 
uit eie gcledere ook maar volhard bet totdat by uiteindelik 
- ewe skielik - die kroon van oorwinning op die kop voel 
neersak bet. 

REPUBLIKEINSE GEWETE VAN DIE VOLK 

Iemand bet onlangs gese dat die Ossewabrandwag die 
rol in ons openbare lewe speel van politieke ouditeur. Dit is 
sy taak om as die republikeinse gewete van die volk die 
\ringer te u; op politieke foute en te waarsku teen afwykinge 
van ons historiese koers. Soos dit die voltydse taak is van 
'n ouditeur om te waak dat 'n saak getrou bly aan sy doel
stellings deur gesonde metodes en administrasic, so is rut 'n 
volty<lse taak ,·an die Ossewabrandweg om oral en altyd die 
koers van ons t>olitieke leiers te toets aan die rigting uit ons 
volksverlede. En dit is nie net die taak van die leier s nie, 
rut is die taak van elke kommando, van elke Brandwag. 
Waarskuwings teen die valse moet, net soos besieling vir die 
egte, volhardend en hoorbaar uitgedra word na die onmid
dellikc omgewing van elkeen. 

l\IOI<~T IDEALE SAAI 

Die resultate van hierdie arbeid mag en kan nooit ge
meet word in terme van onmiddellike sukses nie. Die ryp 
graan wat wei in enkele dae ingesamcl word, staan nie on
middellik op die omgeplocgde akker nie. So is dit ook met 'n 
volk. Die saai en bewerking van ideale is soms 'n moeisame 
en onclankbare proses, ~oos ons taalstryders dit 'n sewentig 
jaar gelede on<lervincl het, maar wanneer die oestyd aan· 
breek, word dikwels gevind dat die arbeiders te min is om 
dit in t~ samel. 'n Volk kan baie gou ontvlam tot aksie 
nadat 'n paar volhardendes baie jare lank die vlammetjie 
allcen brandend gehou bet. 

Maar die vlam moet brandend gehou word en die akker 
moet bewerk word, en dit opsigself is 'n voltydse taak vir 
elkc Brand wag! 

IIOOP \VAT DIE O.B. KOESTER 

By die uitoefening van hierdie taak vertrou ons dat die 
geleentheid homself op 'n gegewe oomblik mag voordoen 
vir ons volk - of sy politieke leiers - om die woorde van 
die Ossewabrandwag in dade om te sit - woorde wat 'n tien 
jaar gelede op die Iippe van almal was, en eendag weer sal 
wees. Ons koester die hoop dat die politieke party aan be
wind deur die volk aangedryf sal word om die Britse spoor 
te verlaat voordat bulle weer in die herstelloods as ,Sy Ma
jesteit sc Opposisie" sal gaan stoom afblaas. 

(Vcr\'olg in \'olgende kol.) 

[!~~::~1~-~o;::=-op£!?.~::~~~-I 
Eienaardige Testament 'n!fll Deur Sybrand Ill styging wil verhoed verlang ek ~~ :; ; ; ; vansel!sp_rekend dat plaaspryse 

Dit is onlangs in die pers be- __ ;_;_;;_;;;;;:: ;:;;:;;;:;: = = :;:;: ' Hewer moet daal as styg. 
kend gemaalt dat admlraal politieke en finansiiHe mag is; Die minister van landbou sal 
John Weston wat in Julie ver- wat altyd nog die kant van re- aandag moet skenk aan die 
lede jaar op sy plaas in die aksie gekies het en hom ge- kwessie van stygende grond· 
distrik Bergville, Natal ver- skaar het saam met die uitbui- waardes; hy en sy kollega, die 
moor is 'n boedel van £76,035 tcrs van die mensdom; en wat minister van ekonomiese sake. 
nagelaat het. Wylc mnr. 'n gruwelike kastyding is wat Hulle sal nie maar net hulle 
Weston was glo jarelank •n lid steeds daarin geslaag het en skouers kan ophaal en niks 
van Brittanje se Gebeime nog slaag om honderde miljoene doen nie. 
Diens. Dit word van hom ver- mense te mislei en uit te buit." 
tel dat hy 'n besonder awon- Dit is baie sterk taal. Trou-
tuurlike !ewe gevoer het in die ens dit is die ondubbelsinnig- Seun of Vreemdeling 
diens van sy volk. Vanself- ste verdoeming van die Rooms
sprekend is sy lewensgeskiede- Katolisisme wat ek nog ooit in 
nls net so 'n gebeim soos die 'n koerant sien verskyn het. 
Diens waaraan hy verbonde 
was. 

Maar dit kan ongetwyfeld 
aangeneem word dat by in sy 
!ewe ervarings opgedoen het en 
oor informasie beskik het wat 
vir hom 'n kennisveld gegee 
het wat heeltemal ontoeganklik 
is vir die gewone Jan Burger 
en sy vrou. In die Jig van bier
die agtergrond is die eienaar
dige testament wat wyle mnr. 
\Veston nagelaat ht>t, nie ai
leen intt>ressant nie, maar is dit 
ook betekenisvol. Ek het nie 
die oorspronklike testament ge
lees nie, net maar uittreksels 
daarvan wat in die dagbladpers 
verskyn het. Daar is drie as
pekte van die testament wat ek 
bier wil noem. 

Tee11 Hu.idig(• Maatslwp
like Stelsel 

Mnr. V\'eston het die verwag
ting uitgespreek dat sy erfge
name ,sal veg vir vrede teen 
die groot geldma.gte wat enorme 
winste uit oorlog maak"; en 
dat hulle ,die stryd sal aan
knoop teen die buidige maat
skaplike stelsel wat nie alleen 
onregverdig is teenoor 95 per
sent van die mensdom nie, 
maar wat boonop uitermate 
wreed is." Hierdie verwagting 
is nie 'n voorwaarde van er!
latlng nie. Die erflater spreek 
eenvoudig die hoop uit dat sy 
erfgename binne die perke wat 
hul geldelike vermoe en hul per
soonlike hoedanlghede opUi die 
stryd waartoe hy opvorder, sal 
stry. 

As oortuigende lid van die 
Ossewabrandwag, wat saam 
met my mede-lede hierdie stryd 
waartoe die erflater opvorder 
stry, is sY opvordering 'n riem 
onder die hart-

M:nr. \Veston bet voorts die 
verwagting gekoester dat sy 
erfgename ,'n genadelose stryd 
sal voer - nie teen lede van 
die Rooms-Katolieke kerk nie, 
wat maar die slagoffers van 
bygeloof is - maar teen die 
Vatikaan wat 'n gewetenlose, 
meedoi.inlose en huigelagtige 

(Vervolg van vorigc kol.) 

AS DIE O.B. SE HOOP 
BESKAAMD WORD 

Maar as die geleentheid 
hom nie self voordoen of die 
politieke party tydens sy be
wind nie die geleentheid benut 
om die ideale tc verwescnlik 
wat in sy konstitusie opge
skryf staan nie, dan mag dit 
nodig word vir die Ossewa
brandwag om self die ge
leentheid te probeer skep. 
Daardie oombllk sal beslls 
aanbreek wanneer die ,repu
blikeinse" politieke party na 
'n mislukte verkiesing tot die 
volk terugkeer met sy repu· 
blikeinse opposisie-tamboer. 
Die volk sal dan met reg die 
vraag kan stel: ,Watter 
waarborg h et ons dat jy bier
die keer sal doen wat jy ver· 
Iede keer al belowe het ?" 

Dan sal die tyd van groter 
aksie kom. Maar intussen 
verkondig en hoop ons en be
rei ons die weg voor vir geval 
ons hoop bcskaamd word. 

Eenvoud, Geregtigheid 
('Tl W aarlwid 

Eindelik bepaal die testa
ment dat enige er!genaam wat 
in gebreke gebly het om 'n 
hoogstaande lewenstandaard te 
handhaaf sy erflating verbeur. 
Woordelik lui dit dat die erfge
name wat hul erfenis sal ver
beur diegene is ,.wat in ge
brcke gebly het om 'n hot• 
etiese gt>dragspeil tc handhaaf; 
wat skuldig is aan rook, drink 
en dobbel; wat 'n onbetaam
like seksuele gedrag:;lyn volg; 
wat spandabel is, windmakerige 
klere dra en wat kunsmatige 
middels vir opsmultking gebrulk 
soos gesigpoeier, room, gesig
ver!, lip:;tiffies, reukwater, naeL 
vernis, verfraaiing van die hoo!
tooisel, of enigiets behalwe 
skoon seep en water, behoorlike 
kos en oefening; wat nalnat 
om te voldoen aan die eise van 
fatsoenlikheid, hofliltheid en 
vriendclikheid ten aansien van 
redenii.'Jies, wat meer bepaald 
gaan oor sake wat in bier
die testament aangeroer word: 
en wat volhard in 'n klaar
blyklike onredelikc houding." 

Die erfgename is mnr. Weston 
se vrou, twec dogters en een 
seun. 

Dit blyk ten oorvloede uit die 
testament dat wyle mnr. Weston 
met die verloop van die jare al 
meer en meer onder die indruk 
gekom bet van die drie dcugde: 
eenvoud, geregtigheid en waar
heid. En wie sal ontkcn dat 
dit prysenswaardige deugde is 
waarna juis die mensdom van 
vandag met groot voordeel be-
hoort te stret>f. ' 

Duur Plase 

Daar is onlangs bekendge
maak dat twee plase, een in die 
distrik Caledon en die ander 
een in die distrik Graaff-Rei
net, verkoop is teen rekord
pryse. In die distrik Graaff
Reinet het senator A. M. Con
roy 'n plans van 5,1100 morge, 
met inbegrip van 4,000 skape en 
die losgoed, gekoop vir £105,000. 
As die skape en die losgoed be
reken word teen £25,000, dan 
het die senator ongeveer £14 per 
morg vir die grond betaal. 
Karoo-boere hou gewoonlik 
twee skape op drie morge 
grond aan - as dit goeie veld 
is. Volgens hierdie berekening 
het die senator £21 betaal vir 
elke stukkie grond waarop een 
skaap moet wei. 

In die Caledonse distrik het 
graaf Alexander Philip Blucher, 
van die Kanaaleilande, 'n plaal! 
wat 2,100 morge groot is ge
koop van mnr. G. S. P. le Roux, 
L.P.R. vir Caledon, vir £76,000. 
Dit is 'n rapsie oor die £36 per 
morg. 

Die pryse wat vir hierdie 
plase betaal is, het my oe oop
gemaak. Ek het nie besef dat 
plaasgrond so peperduur ge
word het nie. Ek het dadelik 
daaraan gedink dat my lewcns
koste as verbruiker ongetwyfeld 
gaan styg in verhouding tot die 
opwaartse bcweging van plaas
pryse. En omdat ck sodll.nise 

Maar nadat ck aan my eie 
lewenskosteprobleem gedlnk 
het, het my gedagtes uitgegaan 
na die talle boerseuns, wat Pa 
sc plaas moet oorneem as Pa 
en Ma op die dorp gaan rus, 
en wat die koopsom van die 
plaas min die eie erfporsle aan 
Pa se boedel moet uitbetaal so
dat die broers en die susters 
darem ook kan erf. Wat gaan 
van hierdie boerseuns word? 
As plase so duur word dat slegs 
dit>gene wat. kapitaalkragtig Is 
grond kan koop, dan spreek dit 
tog vansel! dat Pa se seun hoe
genaamd nie teen die ryk 
vreemde koper kan ble nie. 
\Vaar die seun maar £20,000 vir 
die plaas kan betaal sal die 
vreemde kopcr maklik £40,000 
of selfs £150,000 vir die plaas 
aanbied. Wat gaan Pa dan 
maak? Sal hy die £20,000 of 
£30,000 skade ly en die plaas 
vir die seun gee? Wat sal die 
broers en die susters dan se? 
Of sal hy maar aan die vreemde 
koper verkoop? En wat gaan 
dan van die boerseun wat nou 
sonder 'n plaas is, word? As 
hy nie teenoor sy eie vader met 
die vreemde koper kan kompe
teer nie, hoe sal hy dan teen
oor 'n vreemde vader met die
selfde vreemde koper kan kom
peteer? Hy sal dan 'n boerseun 
sonder 'n eie plaas wees, wat 
Of by 'n ryk boer sal moet gaan 
werk ?If In die stad 'n betrek· 
king sal moet aanvaar. 

Die Boerfamilies 

Ek sou spyt wees as sodantge 
ontwikkeling in ons land op 
enigsins groot skaal moet plaas
vind, maar ek vrees dat dit tog 
reeds plaasvind. Ek hoop op 
'n bale klein skaal. Dit is bier
die soort ding <duur plaas
grond) wat in Europa gelel bet 
tot die stelsel van klein pagter
boertjies en in Amerika tot die 
grootplaa.sbesit; wanneer daar
die groot plaas dan die eiendom 
van 'n onpersoonlike maatskap· 
py is. Dit lyk vir my asof Rus
land, waar die staatskapltalis
me en die politleke diktatuur in 
swang is, 'n sintese tussen die 
twee euwels van Europa en 
Amerika bewerkstellig het met 
die instelling van kollektiewe 
plase waarop die boere wat 
vroer selfstandig was as arbei
dcrs moet werk en wat deur die 
staat besit word en deur kom
munistiese amtenare bestuur 
word. 

In Suid-Afrika het die vrye 
en selfstandige boer ontwikkel 
wat 'n baas is op sy plaas -
en dit ook ten aansien van sy 
vaderland wil wees. Die fami
lieplaas wQ.<J en is vanda,g nog 
die anker wat duisende Afrika
nerfamilles aan die gang hou 
en aanmekaar hou en by hulle 
volk hou. Die plaas is die tra
disie van die famillc. Ouboet 
of kleinboet moet dit voortsit. 
En uit die plaashuls gaan die 
toekomstige dokter of onderwy
ser of predikant of staatsamp
tcnaar om sy volk in die stede 
en dorpe te dien. Maar die 
nuwe stedeling of dorpenaar 
bly geanker in die ou plaas. 

Suid-Afrika moet sorg dat sy 
plase in die hande van sy boere
familles bly. As dit nie gebeur 
nie gaRn ons volk 'n anker van 
onskatbare waarde verloor. 
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Ander Se Menings 

MALAN p,LEITBESORGER 
VAN BRITSE STATEBOND 

SE L.V. VAN V.P. 
Na aanleiding van die 

Februarie-toesprake van 
dr. D. F. Malan en mur. 
J. G. Strydom op Stelleu
bosch, skryf mnr. H. G. 
Lawrence, L.V., in sy 
weeklikse politieke oor
sig in die Cape Argus 
soos volg: 

,Dit ly geen twyfel dat dr. 
1.\falan vandag 'n pleitbesorger 
van die Britse Statebond is nie, 
'n oortuigde voorstander van 
daardie bond van nasies, van 
wie se voortbestaan en eenheid 
die vrede van die wereld gro
tendeels afhang. 

,Hy het natuurlik nie sy ide
aal van 'n republiek prysgegee 
nie. Maar by het dit ten oor
vloede duidelik gemaak dat, 
syns insiens, Suid-Afrika, oor
eenkomstig die Indiese voor
beeld, 'n lid van die statebond 
moet bly, selfs al word die land 
'n republiek. Indien hy sy sin 
kan kry, verkies hy om sake te 
Jaat bly soos bulle is. 

DIE BITrEREINDERS 

,D i e hoofverteenwoordiger 
van die standpunt van die bit
tereinders in die kabinet is mnr. 
Strydom. Hy word openlik en 
geesdriftig bygestaan deur mnr. 
C. R. Swart, minister van Jus
tis!e; mnr. Eric Louw, minister 
van ekonomiese sake; en dr. 
Verwoerd, minister van natu
rellesake. In die geledere van 
die H.N.P. binnekant, sowel as 
buitekant die parlement geniet 
bulle aansienlik ondersteuning. 

,Die eerste minister het ver
skeie gedaantewisselings deur
gemaak in sy voorwaartse ont
wikkeling na sy huidige konsti
tusionele standpunt. 

GEDAANTE~SSE~G 

,Daar was 'n tyd in 1926, na 
die Imperiale Konferensie waar 
die Balfour-verklaring oor domi
niale status uitgereik is, toe dr . 
Malan hulde gebring het aan 
Brittanje as ,moeder van ons 
vryheid' en toe hy verklaar het 
dat ons geen groter vryheid kan 
bekom as wat ons toe verkry 
het nie. 

,Hierdie vreedsame gemoed
stemming het verander na een 
van wilde uitdaging in die eind
neentien-dertiger jare en in die 
eerste jare van die tweede w~
reldoorlog toe hy 'n heilige kruis
tog gevoer het vir 'n onafhank
Jike republiek. 

,1\laar bierdie wildheid bet be
daar toe Hitler die oorlog ver
loor bet, en die algemene ver
kiesing van 1948 in sig begin 
kom bet; en daaropvolgende ge
beurtenisse dui op 'n verdere ge
daantevenvisseling toe dr. Ma
lan weer begin loop bet op die 
pad van konstitusionele staats
manskap. Dit Iyk asof die keer
punt gekom bet in April 1949 op 
die Londense Konferensie van 
eerste ministers van die state
bond. 

,BRE~R INSIG" 
,Toe hy Groot-Brittanje ver

Jaat het, het hy in 'n afskeids
boodskap aan die Engelse volk 
verklaar: ,'n Nuwe era van sta
tebondsverhoudings, wat, vol
gens my oortuiging, die lede nog 
nouer aan mekaar sal bind oor 
sake van gemeenskaplike belang, 
het aangebreek.' 

,Per slot van salte het die 
eerste minister tog darem nou 
die geleentheid gehad om 'n 
breer insig te kry in die sake 
van die statebond as wat nor-

maalweg verskaf word aan die 
waarnemer wat net in Kaapstad 
of Pretoria bly. Derhalwe was 
dit vir hom moontlik om in 'n 
radio-praatjie vanaf Londen op 
28 April 1949 te verklaar: ,Binne
kant die raamwerk van vriend
skaplike volke met wie ons 
graag wil saamwerk, is daar nog 
'n binnekring met wie ons be
sondere bande het. Dit is die 
lede van die statebond. Hierdie 
suster-nasies is soewerein onaf
hanklike state, wat vrye!ik met 
mekaar verbind is, en solank as 
wat daar geen inbreuk gemaak 
word op sy regte nie - selfs 
nie op sy reg om 'n republiek te 
word nie - bet Suid-Atrika hoe
genaamd geen voorneme om uit 
<lie statebond te tree nie.' 

STRYD AGTER SKERMS 

, Maar toe het dr. Malan in 
die moeilikhcid beland by sy 
standvastige republikeinse vol
gelinge wat nie hul Ieier s e 
nuwe en sterk gehegtheid aan 
die statebond kon versoen met 
hul eie ideaal van 'n afgeson
derde republiek nie. Agter die 
skerms, in die kabinct, het die 
stryd gewoed tussen die twee 
botsende groepe. Min. Strydom 
het voortdurend gestreef om die 
oormag te kry. 

,Daar is baie sterk aa.ndui
dings dat hierdie stryd in die 
kabinet die beslissende faktor 
was wat vir min. Havcnga be
we~g het om kop te gee oor die 
kwessie van kleurlingwetgewing. 
Dr. Malan was uitermate gretig 
om die gematigde clemente in 
die regering te versterk. Indien 
mnr. Havenga sou bedank, sou 
dr. Malan die slagoffer van die 
politieke wolwe word. Maar 
mnr. Havenga se weiering om 
die kleudingwetgewing van · dr. 
Malan se party te ondersteun 
sou noodwendig tot sy bedanking 
moes lei. Derhalwe is 'n kom
promis aangegaan en mnr. Ha
venga hct in die kabinet gebly. 

,Dit is moontlik dat dr. l\Ia
lan, as gevolg van al hierdie in
gewikkelde politieke bewegings, 
daarin geslaag bet om dr. Don
ges se vooruitsigte as toekoms
tige Ieier van die party te \'er
groot ten koste van mnr. Stry
dom s'n.'' 

MALAN GAAN 
PADGEE 

Die voorspelling dat 
dr. 1\falau hom aan die 
politiek gaan onttrek om 
die opkoms van 'n ,jon
gcr Ieier" te vergemak
lik word deur die parle
mentere beriggewer van 
Daghreek gemaak. Hy 
skryf: 

,In Regeringskringe word 
nou met taamlike sekerheid aan
geneem da t die Eerste Minister, 
dr. D. F. Malan, voor of net na 
die volgcnde algemene verkie
sing hom aan die aktiewe po
litick sal onttrek en dat d ie 
Minister van Finansies, mnr. 
N. C, Havenga, sy plek sal in
neem tydens 'n oorgangstyd
perk waarna een van die jonger 
H.N.P.-leiers die leisels sal oor-
neem. 

JONGER LEIER 

vir die navore kom van 'n na
tuurlike jonger Ieier en die be
noeming van die adjunk-eerste 
minister wat die vanselfspre
kende Ieier \'an die Regering 
sal word as mnr. Ha,•enga nit
tree. 

,Die stap van die Eerste Mi
nister sal dan verhoed dat daar 
'n stadium kom waarop daar nie 
'n natuurlike Ieier is om die 
Eerste Minister op te volg nie 
en dat daar dan moontlik 'n 
leierskapstryd ontbrand soos die 
Verenigde Party ervaar bet, se 
waarnemers. 

EENWORDING 

,So 'n ontwikkeling kan egter 
aileen plaasvind indien die H. 
N.P. en die A.P. een party word. 

,Aibei partye sal kort nadat 
die Parlcment vcrdaag het, 
hulle kongresse hou. Verwag 
word dat albei leiers dan sal 
voorstel dat die partye nou een 
word. 

MEN I NGSVERSKI L 
OOR SETELS 

Die Sunday Times se 
parlementere heriggewer 
skryf dat ·die nege setels 
wat A.P.-volksraadslede 
tans verteenwoordig en 
wat sekere H.N.P.-mense 
nie wil he dat bulle na 
eenwordiug van die twee 
nog 1noet verteenwoor
dig nie, 'u struikelblok 
tot sodanige eenwording 
geword het. Sy berig lui: 

,Toe die Ieier van die Na
sionale Party, dr. D. F. Malan 
en die Ieier van die Afrikaner
party, mnr. N. C. Havenga, ver
lede jaar 'n ooreenkoms gesluit 
het oor die kleurlingwetgewing 
wat tans voor die parlement is, 
het hulle ook ooreengekom om 
hulle onderskeie partye hierdie 
jaar saam te smelt. 

,Daar is geen teensta.nd teen 
die voorneme verwag nie -
selfs nie ~:ens van dte Ossewa
brandwag nie. 

ALl\fAL WELKOM 

,'n Nuwe konstitusie sou op
gestel word en aan die twee 
partye vir goedkeuring voorge
le word. Die konstitusie son 
enige persoon, wat die beginsels 
van die nuwe Nas'ionale Party 
onderskryf, toelaat om lid te 
word, 

Daar sou nie voorsiening ge
maak word nie, soos tans die 
geval is in die konstitusie van 
die Transvaalse Nasionale Par
ty, om Jode uit te sluit van lid
maatskap nie. 

NEGE SETELS 

Daar het egter nou 'n ernsti
ge meningsverskil ontstaan oor 
die toekoms van die nege Jede 
wat die Afrikanerparty in die 
Volksraad vert~enwoordig. Seke
re grocpe in die Herenigde Na
sionale Party dring daarop aan 
dat slegs drie of vier van die 
buidige Afrikanerparty volks
madslede by die volgencle al
g~>mene verkiesing weer as kan
didate genomineer sal word en 

,Deur hom aan die politiek I dat troue nasionaliste genomi
te onttrek, so word ' 'erklaar, neer moet word in die oorbly
wor<l die moontlikheid ge~kep wcnde setoel~." 

.._,... ........... """"""" 

&RILLE 
Bring u oogarta 111e voonkrlf vlr brllle na ooa. 

GOEIE WEB.K TEEN B«J.mE PBYSil. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Belloell: oa of 11krJ1 om BeloDderbecle. 

ADDERLEYSTRAAT 134 

Kan met trots 

aanspraak maak 

dat sy kW;;nte 

onder die hes 

geklede klasse tel. 

KAAPSTAD 

OPLEIDING .•• HUL TOEKOMS 

Maar 

die 

koste? 

Tiena eo Jobm was albei ywerig in hul 
studies, en hul toekoms was baie bc

lowend. Hullc sou dit nog baie ver in 
die !ewe bring. 

Maar, om hul idealc te bereik, sou baic ~ _ 
meer kos as wat hul ouers gewoonweg ~ 
kon bekostig, want die opleiding van 'n 
ingenieur of dokter kos baie honderde 
ponde. 

Gelukkig bet hul oucrs vroegtydig 
besef dat die nodige geld nie net in 'n 
jaar of twee bymekaar gemaak kan word 
nie. Daarom bet bulle betyds-toe albei 
kinders nog klein was-hul toekoms ver
:eker deur Sa~tlam-Studiepolisse. 

e En U kindcrs? Sal hulle 
die loopbane kan volg wat 
vir hulle, vir u, en vir die 
samelewing van groot bete
kenis kan wees? Vra dadelik 
hoe Sanlam U en U kinders 
se ideate kan help ver
wesenlik. 

• Suid - Mrikaanse Nasionale 
Lewensassuransie-Mpy.Bpk. 

H oofletmtoor : 
Waalstraat 2.8, Kaapstad. 

Takke en Agentskappe Oral. 

Daar is altyd C4Nl4~ 
altkoms by SIJ,DI!liJI! I 
------------- -

Sanlam, Mdeling 17d, Posbus 66o, Kaapstad. 
Laat my asb. dadelik weet boedat u my ka11 help om vir 'n 
studiefonds vir !!I.J kind voorsiming te maak . 

NAAM : ...................................................................................................... ............ - ........ . 

ADRES : ............................................................................................................................ .. 

........................................................................... ......................................................................... 
Btroep: ............... - ................................................. 011dmlom volge11de t'trjocndag ................ . 
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fABI£F YIR GEKLASSIFIS££RDE AD\'ERTE:SSlES: 
Hut.houdellke Kennbcew!nn: 

(Verlowlng, huwellk, ceboorte, atertgeval, In memoriam, gelukwenalnc, 
ens.) 1d. per woord: minimum 216 per plaslng. Voorultbetaalbaar. Vir 
herh&llngs 2S psl. arfal&,. 

IIAndela&d' erteru;les: 
Eerate plaslng 24. per woord. VIr berh&linga 25 psl. afslag. 

lntd<engeld op ,.Ole O.B." <n,.k)n "~l.ks>: 12/6 per j&&r or 6/3 per 
6 maande. Voorultbetaalbaar. Sluur advertenaieceld, bestelllngs, en lntekenA;tlcJ n• VOORSLAG (EDlllS.) BPK., Poabua Ull, Kaapatad. 

HUWELIK 
VAN DER l\U;Rnt: - \J1,10£.l'l; 

Martha, Jongsle dogter van mnr. en 
mev. J. C. Vlljoen, Bosmanstraat, Paarl 
en Gerrll, oudsle aeun van mnr. en 
mev. J. C. van der Merwe, Caraonatraat, 
Ceres, lrou D. v. op 31 Maart 1951 
om 3 nm. In die N.G. Kerk, Paarl. 
Gelul<wenslng: Kerks&ai. Telegramme: 
Bosmanstraal, Paarl. 21/3/18. 

GEWEERS TE KOOP 
1. Lee·:Yettord (S.M.L.R.) met telt· 
llk nuwe loop deur deokundlge ,epak 
en vooralen van bykomatlge caatjles
ruler, Eerateklu toeatand. Volkome 
&kkuraat. - .ucs. 
2. Dullae :YaUJer, .22 kallber. Eer· 
atekla. In aile opalcte Welnlg gebrulk. 
Pragstuk. Ook voorolen van bykom
atlge caalJieovlsler vir akytaklet - £30. 

Boalaande ceweere Is b•!e goed ver
aorg en opgepaa. Alma! gellsensleer. 
Doen dadellk aanooek by: J. A. Smith, 
:Yymer, Georre. 

TE KOOP 
Voortrel<kerklopak (No. •) gesktk 

vir r .. aceleenlhede. Paa peraoon van 
6 voet 0 elm., £10 of redellke aanbod. 
Skryt aan - .,Werklooa", Poabu 
14.11, Kaap1tad. T.K. 

RADIO 
LOU\'f EN LOU\V, clle Beroemde 

~lo·tncenleura, Btaateweg, PAROW, 
nrl<oop en beretel Radio'• en l!llektrteae 
ll'oeotelle. Gerectalreerde Elektrtallella· 
aan.nemaro. :Voon O-M3C5 

vry, 5/· per bollel celd met bealelllnc. 
Boeffa'e.n-.nl<ldela, • .-~~.. 4111, 
~oban.Deebara. C/1/1/U 

Gryahare en baard blnne een maand 
tot naluurllke kleur berate! or celd 
lerug, vry van kleuretor. Bevorder 
hkegroel, verwyder akUfera. 5/6 per 
botlel, posvry. Kontant met beattlllnJ. 
Die Boerevro11, Poabua 1659, .Joban.Dea· 
burc. GU/6/150 

~IEDISYNE 
Verwyder die wortel •an u k wUil 

or alekle en berate! u recmaltce 
ertenls OESONDHEID, on• beoklk oor 
die mlddelo en b~andel aile olektH , 
skryt, lnllcttnc rrauo.-Boereceo-· 
ml<lddl, l'o.bno 4S1J, .Jobanneotburc . 

A/l/0/4.0 

Slekteo en kwale verb&rll Opera· 
sles vermy en cuondheld berate!. 
Waarom dan aal u lancer lyT Skryt, 
meld besonderhede, raadpleec D ie 
Boerevrou, Bu.o 7651, Joh&nneaburc. 

(Nr. 2) 1/0/4.1 

BEHANDELING GBATI.!I. - Ona Ia 
daar lo oortulc van dat ona 'n egte 
Suld·Atrlka..~•e ceneeamlddel vir Ru· 
matlek, Lendepyn, Heupj!J en verwante 
kwale onldek het, dat on• 'n graua 
proetmon1ter aan enlge lyer a.l atuur. 
- Btuur 1/6 vir poaceld, ena., aan: 
ANDREWS SE PYNPLEIBTERS, Poa· 
bus 77:S, Pretoria. 6/12/5 

MEUBELS 
MEtlBELH.- Beler meubela teeo 

QRYSIIABE olllll<er pry11 B&bawaeot11 .. , otoot · 
karretJiea, drlewlele, Unoleuma, tapyte, 

GRYSHAB.E bentel, aldUera YeT· ena., ool< altyd In voorraad. Geen 
wyder, h&recrott bevorder, Jongvoor- Kataloogua. Meld waartn u bela ncatel. 
koma vereeker, dlt waarborg GR\'8- -VlSS.£R..li.EOBI:LS, L&nptra&t 110, 
HAABWONDEB, die jonpta kuna· K.aa 3/12/11 
mlltlge wereldwonder h&ar- en kopvel ;=:PI=t&d.=========== voldlnromlddel u, akadeloos, kleurator-

Britse Oogmerk 
,.Demokrasie en rasse-meer· 

waardlgheid is 'n teenstrydig
heid en ons doel is om demokra
tlese gemeenskappe op te bou," 
het die Britse minister van ko
lonlale sake, James Griffiths, 
verlede week gese. Hy bet die 
Britsc beleid as volg saamge
vat: 

,Ons beleid is dat die volke 
van alle rasse wat 'n tuiste in 
'n bepaalde gebied gemaak het, 
daardie gebied sal dee! as 'n 

.,Beaoe'lt ona T&k In 41' Wandel- tuiste, tesame sal opgroei en dat 
cane. Groote Kerll:cebou, m B&dlol, 
.Elei<Uieee Toeotelle en ~teobela. Bkr7t daar geen oorweging, leerstel· 
u.n ona PosbeatelllocoatdellnJ, l'b.ll 
Horkel, Poabu.o 21:11, Kaapotad." ling of beoefening van rasse· 
--------------! meerwaardigheid sal wees nie." 

~~~~:~.~~~~d?~.r~~~~~ 

Teken 0.8.! DIE. • 

'" op 
Suid-Ahika is vandag 'n Koninkryk onder 'n Britse k onlnr: 

DIE O.B. veg vir 'n R epubliek onder 'n Afrikaanse President. 

DIE O.B. 
e Verwerp die Pnrtystelsel wat die volk verdeel en vea vir die 

P ar tylose Eenheid.stant. 
e Verwerp verteenwoordiging deur handlangers van polit leke 

partye en ve&' vir regering deur vrye volksverteenwoordlrers 
en deskun<lige beroepsverteenwoordigers. 

e Verwerp die Kapitalisme en veg vir 'n Afrikaner-volks· 
ekonornle. 

e Verwerp die politieke, maatskaplike en ekonomiese interrasie 
van die nle-blanke en veg vir territoriale apartheid. 
DIE O.B. wil 'n vrye, eensgesinde, en welvarende S.A. bou. 

DIE O.B. se ideaal Is ook u ideaal. Help om dlt te verwesenllk. 

~ 

I ntekenvorm 
Neem asseblief my naam op a& int ekenaar op ,,Die 
O.B." tot ek u in kenni8 stel om toesending t e staak. 

B ierby ingesluit vind u die bedrag van ...... .... ........ .. . 

....... ............... .. vir d~ eerate ................ .... maande. 

N.AAM ............................................................... . 
(Naam en Adres In Blokletters> 

P08ADRE8 .. ............... .. ...... .. ........... .. ...... ......... .. 

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

························································· 
.......................................... 

Handtekening. 

Intekengeld: 1.2/6 per jaar of 6/ S per halfjaar. 

Voec uaebllef Kommlsale by plattelandse tjeka. 

CHRIS BOTHA 
I
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien Dr. J. F. J. van Rensbur g skryf: J tereg vcrwag hct om sy laaste 
Met die heengaan van oud- jare nan die opvoeding en ge-

Regterpresident C. L . Botha bet 
die samelewing 'n waardige en 
mlnsame man verloor en die 
Osscwabrandwag 'n bale getroue 
vriend. Byna verbluffend reg
uit in sy spraak en verfrissend 
opreg in sy oortuigings was 
Chris Botha, iemand wie se 
vriendskap tegelyk 'n voorreg 
en 'n versekering was. 

Persoonlik bet ek hom geken 
vanaf my kinderdae, daar by 
'n studentevriend en tydgenoot 
van my vader was en ek is dank
baar dat ek die genot en die 
eer van sy vaderlike toegeneent
heid tot die einde van sy lang 
en vol !ewe behou bet. 

luk van sy twee kinders te be· 
stee, die twee nooientjies wie 
se moeder hom jare gelede voor
uitgegaan bet. 

Maar sy geloof in die doe!· 
stelllnge van die Ossewabrand· 
wag en sy respek vir die jong 
Afrikaners wat weens hul oor
tuigings en dade onder gevaar 
van die doodsvonnis verkeer bet, 
bet hom beweeg om spontaan 
sy dien~;te aan te bied. 

Aan sy twee dogters wat nou 
alleen agterbly bled ons ons re
spekvolle simpatie aan en ons 
verseker hul dat baie van ons 
wat hom liefgehad bet armer 
voel met sy heengaan uit ons 

ons partypoliticl nou al vir meer 
as veertlg jaar rond, sonder om 
bulle weg daaruit te kan vind. 
Diegene wat weicr om. saam in 
die doolhof rond te dwaal is 'n 
minderbeid. As God nie die 
meederheid se oe oop maak nie, 
is die mensdom sc dae getel. 

(Brief vcrkort. - Red.) 

Predikant Lenig 
Die Nood 

Vir die van ons wnt hom midde. 
nie van naby geken bet nie en 

Dit het in Korea gebeur. 
Die Britse regiment bet In 

wat weet wat bale Afrikaners 
in die oorlogsjare moes verduur 
wil ek die volgende kransie op 
sy graf le: 

Toe daar in die eerstc jare 
van die oorlog agt-en-vyftig Re· 
publikeine . . . SJ's . . . van 
hoogverraad aangekla was en 
die posisie vir hul en hul fami
lies duister gelyk bet, het oud· 
Regterpresident Botha aan my 
geskryf en aangebicd om hul 
sonder fool voor die Hoogge
regshof te verdedig. Die impli· 
kasies daarvan was dat by 
maandelank in Pretoria sou 
moes vertoef tcrwyl sy twee jong 
dogtertjies (ann wie hy hart
stogtelik geheg was) in sy huis 
op Stcllenbosch sou moes bly. 
Maande lank sou hy dag na dag 
moes verskyn en pleit voor reg
ters wat nog jong advokate was 
toe by alrecds op die regsbank 
gesit het. Hy was geen ryk man 
nie en In sy ou dae kon by wei 

Volksinkomste 
Groei Aon 

Die volksinkomste van die 
Unie hct in die jaar geiHndig 30 
Junie verlede jaar met meer as 
een-agtste gestyg. Dit bet in 
daardie jaar £950,300,000 beloop 
teenoor £837,400,000 die vorige 
jaar. Die grootste bydrae is ge
lewcr dcur die private-fabrieks· 
wese met 'n inkomste van 
£225,300,000 wat 'n toename toon 
van £30,000,000. Die handel se 
bydrae was £139,000,000, boerde
ry, vissery en bosbou £137,000,000 
('n styging van £10,400,000), die 
goudmynbedryf £108,200,000 ('n 
styging van 38,800,000). 

HEILIGE 
TEEN 

OORLOG 
BRITTE 

Generaal Razmnra., die eerste 
minister van Persi~ wat onlangs 
vermoor is deur 'n politicke 
sluipmoordenaar wou onder 
geen omstandighcde toelaat dat 
die Britse oliebelange in Per
sie deur sy land gcnasionali
seer word nie. Die Persiese 
parlement se komitec oor olie
sake, het na sY dood sonder 
meer aanbeveel dat die Brits
Iranlese ollemaatskappy gena
sionallscer moet word; en die 
koerant van die polltieke groep 
waaraan die sluipmoordenaar 
behoort het, het die volk opge
roep om 'n heilige oorlog teen 
Brittanje te voer. Die blad bet 
geskryf: ,Razmara is na die 
hel gestuur en binnekort sal 
ander hom daarheen volg." 

Voordat die Persiese parle
ment nog met besprekings be
gin het oor die kwessie van 
die nasionalisasie van die 
Brits-Iranlese oliemaatskappy, 
het die Britse regering 'n nota 
gestuur aan die P ersiese rege. 
ring waarin gese word dat die 
Brits·lraniese oliemaatskappy 
nle genasionaliseer kan word 
nle omdat die Persiese regering 
sc kontrak met die maatskap
py eers In 1993 verval. 

DIE DWALERY IN 
DIE DOOLHOF 

die hoogste nood verkeer. Hulle 
het geen whisky gehad nie. 

'n Klein entjie van bulle af 
hct 'n Amerikaanse eenheid ge
hi. Die Amerikaners bet vol
op whisky gehad - genoec om 

l\lnr. P. C. Kruger, Ostend- selfs daarvan te verkoop aan die 
weg 59, Bellvillto, !..kryf: Britte. Maar dan moes laasge-

Daar is nou 'n saak in d:c noemde in dollars betaal vir die 
parlement aan die gang wat vir whisky, en die Britte het nle 
ons baie belangrik is, nl. die dollars gehad nie. 
wet wat die klurlinge op 'n Die nood was regtlg boo,-. 
aparte kieserslys gaan plaas. Toe bet 'n skitterende inge· 
Hierdie keer sal moet bewys wing die nood gclenig. 
word of ons wetgewende mag Die Britte bet hul veldprcdi· 
werklik soewcrein onafhanklik ker op versigtige wyse gena
is van die Britse wetgewing. der en die skitterende ingewing 
As daar nou besluit word dat in sy oor getlulstcr. Die pre· 
ons grondwet wat ons van die dikant bet instcmmend geknlk. 
Engelse gekry het, ons nog kan Toe bet dit gebcur. 
belet om ons eie gang te gaan, Die Britte het 'n Kerkparade 
dan kan ons die statuut van byeengeroep en bulle bet al die 
\Vestminister maar in die vuur Amerikaners in die omtrek baie 
goo!. Want dan is al die moei- 1 hartlik na die godsdlensoefening 
tevolle werk van wyle genl. uitgenooi. Die Amerikaners bet 
Hertzog tog weer alles vernietig. gekom, die Brltte bet 'n kol· 

Hier het ons weer te doen Jekte waargeneem - en die 
met die vcrvloekte partypolitiek. Amerikaners bet dollars gegee. 
Die betaalde opposisie is besig Die Brltte het by die Arne
om ons soewereinitcit geweld rikaners whisky gaan koop. 
aan te doen net om 'n paar se- Dit is 'n waar storie hierdie, 
tels In die Kaap te behou. Par- die Britse regiment was die 
typolitiek speel so 'n groot rol ,.Eighth King's Royal Irish B us
in ons donker tyd dat totaal sars", deel van die ,29th British 
uit die oog verloor word dat die Brigade" in Korea. 
handhawing van die blankedom 
oor die ganse aarde op die spel 
is. Nie net in Afrika nie maar 
in die hele wereld is die nie
blankes die oorgroot meerder
heid, en boonop is daar nog 'n 
groot deel van die blankes wat 
saamspcel met die nie-blankes. 

So is dit ook met die bestry
ding van die kommunisme. Die 
hnndlangers wat die weg voor
berei vir die kommunisme uit 
die geledere van die Christen
dom is skrikwekkend groot. 
Ja, tot sogenaamde kerkleiers is 
aktief daarin. En ons oorgeblewe 
klompie christene se optrede 
teen die kommunisme is so lam· 
lendig. Ons bet wei 'n anti
kommunistiese wet op papier, 
maar die algemene publiek meen 
die polisie moet die werk doen. 
Dit word dus nie bcskou as 'n 
saak vir elke christen om te 
bestry nie. As mens jou koe
rant oopslaan - selfs die na
sionale koerantc ingesluit - dan 
sock jy vergeefs Ieiding hoc om 
die kommunisme te bestry. 
Maar die argumente van die 
propagecrders van die kommu
nisme kry jy daagliks te lees. 

Die partypolitiek laat hom geld 
op elke terrein van die !ewe. 
Die partypolitlek het ons in 'n 
doolhof gelci en daarln dwaal 

No die Moon 
Die ontwcrp van 'n ruimteskip 

vir 'n rels na die maan is vol· 
tool deur die hoof-toetsingenieur 
van die Amerikaanse vloot se 
vuurpylafdeling, A. Germain. 
Hy verklaar dat die Verenigde 
State bale nader aan die moont· 
likheld van tussen-planeet-ver
keer is as wat meeste mense 
dink. 

Die skip wat deur hom ont· 
werp is, is ingerig vir twee 
mense wat teen 'n snelheld van 
25,000 myl per uur na die maan 
sal vlicg en die afstand dus In 
tien uur sal afle. 

Sewe-en-tagtlg persent van 
die blanke bevolkln&' van Suld· 
Afrika, d.w.s. 2,058,633 persone 
is Protestante, verklaar die 
Kerkbode in 'n artikel waar ln 
die sensus verwelkom word wat 
hicrdie jaar gehou sal word. 

Twee-derdes van die P ro· 
testante se taal is Afrikaans. 

Byna 28,000 blankes in die 
Unie of 1.3 persent behoort aan 
geen kerk nie. 

TOESPRAAK 

KOm lANDANT-GENERAAL 

Wat gelewer is by die opening van die Uniale Laertrek. 
Nou verkrygbaar in pamfletvorm teen 1/- per dosyn. 

Beste! by: 
Posbus 1411, Kaapstad. 
Posbus 1059, Pretoria. 

Voorra.ad beperk. Bestel dadellk. 
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VLAM BRAND 
OP KOPPlES 

Die O.B.-Kommando ,·an Koppies, in die Vrystaat, bet 
bulle op 27 Februarie opnuut toegewy aan die vrybeids· 
idea.al van die Afrikanerdom en in stilte wat slegs verbreek 
is deur die knettering ''an die vuur bet brandwagte in 'n 
balfmaan om die ,·uur beweeg om elkeen sy stukkie bout 
daarin te gooi. 

Toe die Brandwagte om 7.30 
nm. op die plaas van komman
dant Meyer, een van die weinige 
oorblywendes wat tweekeer die 
wapen opgeneem het vir die 
vryheid van volk en vaderland, 
aangekom het, was alles ge
reed vir die aanvang van die 
verrigtings. Aankomelinge se 
ges!gtc het opmerklik opgehel
dcr toe bulle agterkom dat ds. 
D. J. Stander, voormalige veer
sitter van die Grootraad ook 
onder die aanwesiges is. 

Om 8.45 het die aanwcsigcs 
om d ie brandstapel aangetree 
en die gelofte is gelees deur 
kommandant Coetzer. Daarna 
hct ds. Stander die skriflesing 
en gebed waargeneem en om 9 
uur is die stapel aangesteek 
met fakkels deur die brandwag
gies, Pieter Cloetc, Willie Meyer, 
Gerard Smit en Erasmus Smit 
onder Ieiding van kommandant 
Coetzcr. 

Nn 'n kort feesboodskap deur 
ds. Stander, het alma! in gelid 
aangetrec en terwyl bulle om die 
vuur beweeg het, het stukkies 
hout in die vuur neergeplof as 
simboliek van die tocwyding aan 
'n !deaal wat op 27 Februar!e 
1881 deur die slag van Amaju
ba verwesenlilc is. 

Die program is afgehandel en 

die aanwesiges is na die woon
huls, waar hulle op heerlike 
koffie en snoeperye bedien is 
deur die vrouekommando. 

By menigeen wat ds. Stander 
daar opgemerk bet, het 'n her
innering aan die offer wat hy 
op die volksaltaar gele het, ver
a! gedurende die rebellie, opge
kom, en sy toewyding aan die 
vryheidsideaal was vir bulle des 
tc meer betekenisvol. So was 
dit ook met komdt. Meyer. Ja! 
langs sulke groot seuns van 
Suid-Afrika het 'n mens werk
lik nietig gevoel. 

Blaas hoog die vlam! 

BRIT HE.T SE.S 
JAAR GE.SWYG 

'n Britse parlementslid wat ses jaar lank geswyg bet, 
bet onlangs in die House of Commons sy mond oopgemaak 
en een sin uitgespreek. Hy is luid toegejuig en die verbre
king van sy swye bet wereldnuus geword. Die lid is mnr. 
Alfred Balfour, die Arbeidersparty se verteenwoordiger vir 
West Stirling. 1\lnr. Balfour is in 1945 verkies en bet eers 
in 1\faart 1951 'n paar woorde in die Commons geuiter. Dit 
word algemeen aanvaar dat hy die swyerekord in al die 
praathuise van die Britse Statehood geslaan bet. 

Dit was tydens die begro
tingsdebat en dit het gegaan oor 
die vloot. 'n Lid het 'n lang 
aanhaling voorgelees wat oen
skynlik bale vervelend was vir 
mnr. Balfour. Hy het opgestaan 
en vir die Speaker gevra: ,Is dit 
in orde dat hierdie man vir ons 
'n hele bock staan en voorlees?" 
Toe het hy weer gaan sit. 

Mnr. Balfour bet aan koerant
manne verduidelik dat hy eint
lik 'n ervare spreker is. Dit bet 
egter ongclukkig nog altyd ge
beur dat ander lede voor hom 
opstaan en dan die dinge se wat 
hy eintlik wou gese het. Nou
ja, dan is dit neusie verby met 
hom. So was dit vir ses stem
me jare. 

JUWEELTJIES UIT HANSARD 
Ditly geen twyfel dat agbare lede van die parlemenl haie lief is om 

tussenwerpsels te maak nie. En dan antwoord die lid wat in die rede ge
val word gewooulik met ' n terugwerpsel. Op hierdie manier raak die ~~er
slae van Hansard deurspek met wat beskryf kan word U!' parlementere 
,juweeltjies." 

Dit mag seker aangeneem word dat die agbat·e lede wut die tussen
werpsels en die terugwerpsels maak baie ingenome i~ 1~u~t .die ,kwink
slaggies" wat hulle vryvuis uitspreek. Maar elke woord wut m d1e parlement 
uitgespreek word kos geld vir die belastingbetalers. En elke ,juweel· 
jie" wat hieronder verskyn, verteenwoordig 'n staatsuitgawc nm 'n hele paar 
pond. 

Elke mens mag tog seker die dinge geniet waarvoor hy moet hetaal! 
MY OU MIELIEKOP die rol van kapteln gespeel het." 

SIT, SAREL! 

ges~ waar. 
J\-tnr. Botha: .,Kwoteer want 

dit is nic waar nie. 
)fnr. Tighy: .,Ek sal meer 

vcrtel as die agb. lid nie op
pas nic en dan sal sy hare 
orcnt stann. Die agb. lid vir 
George moet maar Hewer stil
bly." 

HET SY BROEK 
VERLOOR 

Sir De Villiers Graaff: ,Daar 
praat my ou mielickop weer, 
meneer. Andcrmaal word ck 
in die rede geval dcur die agb. 
lid vir Cradoek (mnr. G. F. H. 
Bekker). Dit gee my die kans 
om hom geluk te wens met sy 
bcvordering tot wat glo getcl 
word as 'n voorbank. Aan my 
is die versekering gegce dat 
daardie bcvordering byna uit
sluitcnd tc danke is aan die 
felt dat 'n bul wat hy geteel 
het die kampioenskap op Rose
bank gewen het, nic te danke 
aan die felt dat hy 'n vooraan
staande lid van die Parlement 
is nie. 

Die ~linister van Justisit": 
,Mnr. die Speaker, ek wil graag 
a.an die agb. lid vir Johannes
burg (Wes) (mnr. Tighy> goeie 
raad gee. Aanstaande wee!< 
word daar deur die K.A.T. hter 
in Kaapstad 'n toneelstuk opge
voer. Ek wil aa.n die hand gee I 
da.t hy daarna gaan kyk - die 
titel is ,Sit, Sarel.' :\lnr. Tighy: , Die Minister 

1\lnr. Tighy: ,Dit is nou hu- lag. Hy slaan a! die goeie 
mor; dit is al dikwels aan my wcnkc in die wind. Coed, ek 
gcse en die oorkant lag nog. is bly want sovccl slegter sal 

'n Arb. Jid: ,Die druiwe is 
suur." 

Die Minister van Justisic: dit m~t sy party gaan en so
.,Ek is bly dat ek die a.gb. lid veel betcr met ons party. Daar 
tog eenmaal goeie rand kan is geen rcde waarom die Mini
gee." 1 ster nic daardie dinge kan 

(Mnr. Tighy se naam is Sarel doen nie, maar daa.r word niks 
-Red., O.B.) gcdoen nic. Hulle dink nie aan 

'N FLOUE GEPIEP 
Sir De Vllliers Graaff: ,Ek 

HARE SAL ORENT 
STAAN 

boor 'n floue gepicp van die Mnr. Tighy: ,Dwarsdcur die 
agb. lid vir Swellendam (mnr. Spoorwee kry jy vandag onte
S. E. Warren) ... · vredenheid, maar as mense kla 

Mnr. S. E. \Va rren: ,Moenie word daar 'n beroep gedoen op 
astrant word nle. bulle sentiment en aan bulle 

Sir De Vllliers Graa.ff: .. · word gcse: Julie is Afrikaners 
,.wat bale eensaam moet voel en moet die Afrikaners aan die 
sender die agb. lid vir Cradock bewind hou. 
as hy dwase opmcrkings 1\lnr. Botha: ,Waar is die 
maak . . . . beroep gedoen? 

die spoorwcgmense nie. Daar 
is ledc soos die a.gb. lid vir 
Krugersdorp (mnr. Van den 
Berg), Wcstdcnc (mnr. Mentz), 
Noordoos-Rand <mnr. Dcysel), 
en misklcn ook die agb. lid v'ir 
Mosselbaai (dr. Van Nierop) 
wat met die spoorwegstem hier 
gclcom bet, maar vandag be
kommer hulle hul nie meer oor 
hulle vricnde nic. 

)fnr. Botlm: ,Wat het die 
spoorwegmcnse met jou op De 

1\lnr. S. E. \Varren: ,Ek bet 1\lnr. Tighy: ,Ek het 
geen opmerkings oor jou ge-

reeds 1 <vcn·olg in kolom 3) 

maak nie; dit is benede my 
waardigheid." 

DIE NAG MERRIE 
Die Ad.junk Speaker: ,Orde, 

Orde! 
Sir De VUliers Graaff: ,Ek 

is u dankbaar dat u vir orde 
gevra bet. Aan daardie kant 
skyn daar 'n debat aan die 
gang tc wees wat niks met die 
polisic te docn het nie. 

' n Arb. Lid: ,Waar kry u 
dit? 

Sir De Villiers Graaff: ,Ja., 
meneer, ek was een tyd ser
sant. Daardle agb. lid was nog 
noo!t 'n gcwone soldaat nie. 

Dr. Loock: ,Ek was kaptein. 
Sir De Vlllleri Graart: ,Ek 

dink die agb. lid aan die andcr
kant dink aan 'n na,gmerrie toe 
hy hom verbeel het dat by in 'n 
opera van Gilbert en Sullivan 

SKlillE 

PARTYPOLITIE.K MAAK VAN SE.NAAT 
,N STRUIKE.LBLOK ,/ 

/ 
Die Australiesc regering hct 

verlede week albei huise van die 
parlement ontbind nadat by 15 
maande lank probeer regcer het 
met 'n meerderheid in die lacr· 
huis en 'n minderhcid van agt 
in die senaat. Die party van Ro
bert Menzies hoop nou dat hy 
weer 'n oorwinning sal bchaal 
waardeur hy in staat gestel sal 
word om die senaat se party
verhouding in ooreenstemming 
te bring met die van die laer
huis. 

Die twee-kamerstclscl van die 
Britsc parlementarisme het In 
die jongstc tyd van 'n vYfde wiel 
aan die wa verval tot 'n voor
werp van struikeling in die wct
gcwende proses. In Nu-Seeland 
is die tweede kamer onlangs af
geskaf en ook in Australie is 
daar reeds 'n kongresbesluit 
deur die regerende party geneem 
wat aandring op atskatting van 
die senaat. 

Die mocilikheid met die twee
de learner is dat die partystelsel 
dit waardeloos maak. Die teo
retiese oogmerk met hierdie in-

stelling was dat dit as 'n soort 
versekering moes dien dat geen 
onbesonne daad gepleeg word 
nie. Die verwagting was dat die 
senaat, wat uit rype en besadig
de manne moes bestaan, met 
groter kalmte sake sou oorweeg 
as die verteenwoordigers in die 
cerste kamer. Die ontwikkeling 
van die party-dissipline het hier
<lie teorie egter omver gewerp. 
Die tirannie van die partysweep 
is ook uitgebrei na die senaat 
en partylede moes daar maar 
presies dieseHde doen of Iaat 
wat hul partygenote in die volks
raad doen of laat. Die senaat 
bet 'n blote duplikaat van die 
volksraad geword, en soos 'n 
volksraadslid onlangs aan 'n 
persman gese het, kom die se
natore in die volksraad sit en 
luister na argumente wat bulle 
in die senaat weer kan gebruik. 

Behalwe vir die felt dat die 
scnaat - omdat by in lewens
duur van die volksraad verskil 
- by tye die regering in sy wet
gcwing kan dwarsboom wanneer 
die opposisie daar die botoon 

vier, is dit ook 'n geldvcrkwis
tcndc instell!ng wat net dien as 
oumanne-tehuis vir afgelee!dc of 
verslaandc partypolltici. 

Die Ossewo.brandwag bepleit 
die afskafting van die senaat en 
die in!ltelllnr in 1y plek van 'n 
adviserende kamer van beroepe 
wat M deskundlge liggaam 
waardevolle en bykomende lig 
kan laat val op wetgewende 
maatreols van die r egering. 

(vervolg van kolom 5) 

Aar gemaak, toe jy moes vlug? 
1\lnr. Tichy: ,Ek bet nooit 

'n vergadcrlng toegesprcek 
waar ek nie 'n gehoor gekry 
het nie, maar die agb. lid vir 
George wcct hoc hy moes vlug 
en sy brock vcrloor bet. 

1\lnr. Bottm: ,Jy het drie voet 
hoog gcsprlng." 

a ,.DIIl O.B." word p4rUk Geur Pro 
J:ccl•la PrultJtery, 8ttllen~. Tlr 
dlt elecaara.., Ulta--: VOORSLAO 
(J:GmJo.) U.perll, Groote K•kcebou 
TO:S, Poebll.l 1Ul. Jterkpltm, Jtaap
llta4. 

Moet niks waag wanneer u ra!<' ttl .! \<r v-:rscn!!i.1g gereed 
maak nie. Bestce hcwe1 te \<. ,·! 1 .• te min nandJg daar:un. 

Swakkerige en onvcih:~c holl•''' lu" r...:L m~ci li :d1eid uit. 
As u net 'n bietjie ck~ t r:.~ m "'!,e ,ixn, s.tl u gocd veilig 
en ongeskondc d'1ar aJn:~~· n. 

ADRESSEER EN VERI> : ... K BEHOORLIK 

-ONS SAL DIE GOED AFLBWER 

-en onthou om u vragbricwe tc bewaar 

SVID-AFBIKAANS~ SPODRWBE 
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