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__ mE_o_.B_ .• _wo_EN_rsD_A_a._ls_A_PR_IL-19_51--1 Van Die Os Op Die E.se/ 
I ~~~~~~~~ KOUKUS OPPERMAGTIG 

Die speaker het \·crlcdc week sy uitspraak gegee oor 
die vraag in hoever die }mrlcmcnt deur die grondwet gebind 
word, en sy bevinding was dat die parlcmcnt deur geen wet 
of prosedure van die verlcdc gebind word nie - met andcr 
woorde dat hy hecltcmal oppcrmagtig is. 

Anwriha ('ll Boere
rt'Jmblit>lw ~,-~~~~*~~,~~~~d !II 

partylciers kan In hul koukus 
bcsluit op cnige wetsontwerp 
onder die son wat bulle in die 

gcdngtc aster hlcrdic verdcling parlement gann deurdruk en 
Ek wil vnndeesweck gesels mn magte was 'n poging om niks en nicmand ter w6reld kan 

oor die grondwet van die Vcr- enige vorm ,·nn diktatuur uit te hulrc verhoed om dit op wet
cnigde State van Amcrika en sknkel. Die bcdoeling van die tige wyse op die wetboek te 
oor die magte van daardie groot grondwet is om 'n regcring daar plaa.s nie. 
land se president. In Suid- te stel wnt sal wees ,a govern- Hoc onbegrensd die mag van 
Afrika beleef ons tans 'n ment of laws and not of men." 'n politieke party - wat toe-
,.grondwet-krlsis"; en die helc Daarom beskcrm die .,.rond- ~ vallig di_e meerderheid_ apart. y is 
wcrcld babbcl nnnhoudend oor .., 1 d 1 k wet die fundnmcntele rcgtc van :- nou m ons ,an IS, WI e 
president Truman se nfdanking die Amcl"iknnns\l burgery en 11l~streer deur n paar maat

Die rcgcring hct gekom met 'n wetsontwerp wat 'n van genl. MacArthur. Hierdie daarom is 'n regterlike arm van reels te noem wat sodanige 
vcrandering beoog \'an die Kleurlingstcm. Die docl is om dinge het my op die gedagtc ge- regering ook lngestel _ om te I ~oliti~ke pa.rty op wettige wyse 
hulle op afsonderlike kieserslyste te plans sodat hulle onder bring dat wctenswaardighede sorg dat die re,.tc wat in die I m SUJd-Afnka kan tref: 

· t d" · d" 11 l 1 k t oor die Antct·llmanse grondwet ., mccr VIer vcr ccnwoor 1gcrs m IC vo {Sraac sa ry wa grondwet beslterm word nie Die party mag beslult om nle 
· d 1 r 11 d vir my lesers lnteressant mag 

Dit is 'n belangrikc vcrklaring en die betekcnis daarvan 
word elders in ons blad in bchandeling genecm. Daaroor 
wil ons nie hicr uitwei nie. Ons wil ccrder vir 'n oomblik 
stilstaan by die omstandighede wat hlcrdie uitspraak nodig 
gcmaak hct. 

rcgstrccks deur hulle as grocp gckies wor . n < •e vo <o;raa wees. weggencem word nie. Dlt be- Ianger elke vyf jaar verkieslngs 
sit recd'i drie naturelleverteenwoorcligers, sotlat die U>taal teken dat die Amerlkaanse te hou nie, maar elke tien jaar 
Yan nie-blanke verteenwoordiger-; in dit.~ \'Olksraad op sewe In die Suid-Afdkaanse ko- grondwet 'n raamwcrk ver- of vyftien jaar of net wanneer 
te staan sal kom - 'n gctal wat op eeu na die mt.•erderheid ninkryk berus die wetgewende teenwoordig waarbinne dte wet- dit die party mag behaag; 

en uitvoercnde gesag in die ge\~e d it d 
wat di_c r~gcring in 19-18 by die _verkiesing bchaal h~t, uitwi~. hande van die parlcment _ wat ' n e en u vocren c ges~g Die party mag besluit dat aile 
Daar lS diCgcne wat geen gche1m daarvan maak me dat d1e I bestaan uit die Koning, die mag o~erecr mnar wanrbUJte mense wat bruin oc het nie 

1 · b d t d" b .1. · d" bulle nte mag gaan sonder dat st m t· . . maatrec m VN" an staan me IC cvc1 tgtng van Ie Senaat en die Volksrnad. die Amerikaansa gerc·g.~howe e gerc,g 1g Is me; 
blankcdom en veral van die Afrikanerdom dcur vcrstcwiging I n die Amerikaansc republiek hul optrcde onwcttig snl ver- Die party mag besluit om nan 
van die regcrC'nde partyc sc posisic. Daar word in die vcr- berus die wetgewendc ge:mg by ltlaar nie. nile voorsitters van die party 
band gcdinl< aan die onderplocgingsbclcid wnarmee leiers d~e kongres - . wat bcstann uit As gevolg van hierdie Yerdc- sc takke 'n jaarlikse vergoeding 
van die huidigc opposisie 'n aantal jarc gclcdc gedrcig en d1e Scnaat. en d1e Hu•s van Ver- ling van magtc het nog die uit die staatskas te betaal; ens. 
selfs begin het. Indien die rcgeringspatty maar net aan teenwoord1gers; en die _ultvoe-J president, nog die kongres, nog Ek glo vir geen oomblik 
bewind gchou kan word, sal al hierdie bcdreiginge afgcwend r?nde gesag berus by dw pre- die geregshowe absolute mag. dat enlge van die politieke par
word, so word gcredcnccr. Sldent, d.w.s. by een persoon. 'I'roucns die grondwet gee aan tye wat vandag in die volks

Dit is belangrlk om dunrop elkeen bepaalde magtc wnt gc- rand verteenwoordig word sulke 
te let dat in Suid-Afrikn, net bruik moet word om tc ver- vermetcle besluitc soos wat ek 
soos in Engeland, is die wetge- hoed dat die ander sy magtc aange.stip hct sal neem nie. Ek 
wende en uitvoerende gesng n!e oorskry. Hierdie metodc van sc maar net dat enige party 
van mekaar geskei n1e. In , eht."Cks and balances" is opset- wat meerderheidsparty is die 
Amerika egter, net soos in die lik deur die grondwct ingevoer mag en die wettige reg bet om 
Boere-republieke, is danr wei om te dien a.s 'n waarborg teen sodanige besluitc te neem. 
skeiding tussen wetgewing en d1e vermomde insypeling van 'n 

WAARDI~ \'A?\ SI~TELS 

Laat ons nou hloot hicrdie aspek van die saak bchnndel 
en vir 'n oomblik die verhcwe beginselpleidooic vcrgeet -
want selfs die gehardstc n·geringsondcrstcuner sal tocgcc dat 
indien dit die regering was wat agt setels as gcvolg van die 
maatreel sou moes inboct, daar geen wetgewing oor 1\.leur
lingstemreg ingcdiPn sou gcwces het nie, altans nie dcur die 
huidige regeringspartyc nic. 

Tcenoor die agt setels wat die H.N.P. moontlik in Kaap
land gaan wen, staan die vier setels van die Kleurlinge wat 
bykom. Voorhcen kon die Kleurlinge slegs kies tusscn 'n 

uitvoering. diktatuur. Ek moet eerlik beken dat ek 
nie dnarvan bou om sulke groot 

Die soort regering wnt die , 
1 

, en onbeperkte magte aan poli-
Verenigde State van Amerika Entg(• J orm t'(lll Dll<ia-~ tleke pnrt.ye tc gee nie. Dan 
het - en wat ook ooreenkom- k" k d" A "k 
stig die Suid-Afrikaanse rcpu- taluur lfitg(•slwlwl ver tes e 1e men aanse 

stclsel wanronder sekerc regte 
blikeinse tradisie is - word ge- en vryhede van die volk darem 

·d · ··1 · In die prakt.yk beteken dit noem pres1 ens1e e regenng. dcur 'n verskansdc grondwet dnt niemand in Amcrika kan 
,Nat" en 'n ,Sap," voortaan sal hulle kies tussen 'n Ballinger . . 
en 'n Sam Kahn. Bulle sal nou stem vir diegene wat uit en I Vt•rspr(.'ulmg van ~lag 

mank ('n breek soos by wil nie. beveilig word. 

uit teenoor die behoudende clemente in die land staan, en as 
gevolg van die agitasie wnt nou opgejaag is, sal hicrdie 
clemente steeds meer radikaal anti-blank moet wecs. En in 
die volksraad sal daar sewe \'an hulle sit, - sewe wydsbccn 
oor die wip waarop Sy Majcstcit sc rcgering en Sy Majesteit 
se opposisie hul spel van ,sec-saw" Slleel. 

Hierdie maatreel van bevciliging word tocgcpas onder 'n 
stelscl waarbinne regeringsparty en opposieparty mekaar 
afwissel soos somcr en winter - in Brittanje is die gemid
<lelde leeftyd van 'n partybewind iets mt.'er as vier, in Suid
Afrika iets meer as se·we janr. Dr. Malan hct op 24 Febru
Rric te Stellenbosch aan die vcrganklikhcid van party-oor
winnings herinner toe hy \'Ol moed gese hct: ,,Die regering 
sal in die saal bly vir die helc vyf jaar waarvoor hy gekics 
is, en minstens ook nog die volgcnde vyf jaar." 

Nie aileen maak die Ameri
kaanse grondwet voorsiening 
vir 'n onnChanklikc wetgewende 
en uitvoerende ,gesag nie, maar 
dit maak ook voorsiening vir 'n 
derde onafhnnklike gesag, nl. 
die regtedike gesag. Die hele 

Dood Skok 
Merweville 

Die president moct nic aileen 
rekening hou met 'n onafhank
Iike kongres nie, maar ook met 
die verskansde grondwet. Ewe
seer kan die kongres n:e hiet 

Opperbet•(•l/wbber t•an 

die Militere Magte 

Die gemeensknp van Merwe-
Wat beteken die wins rum 'ier of vyf setels - want dit ville wa..01 diep geskok toe die 

is per slot van sake waarop dit neerkom - onder 'n stelsel onverwagte tyding die rondte 
wo.ar 'n re~ering se meerderheid binne Yier jao.r \an byna 200 gedoen het dat mnr. Japie du 
tot 8 kan claal soos onlangs in Brittanjc gebeur h ct, en van Plessis van Dikboompies skie
byna 40 t~t 'n minderheid van 8, soos onlangs in Suid-Afrika? lik op d~e 2de April, ann hnrt-

en geblcd soos hy wil nie. Daar Uit hoofde van die uitvoe
is die president, wnt nle lid is rende mag wat hy moet uit
van die l•ongres nic en wat oefen is die president van die 
dcur die helc volk gekies is om Verenigde State van Amerlka 
mec rekenlng tc hou en daar die opperbevelhebber van die 
is boweal die grondwct wat nie l la~d se leer, vloot. en lugm~g. 
geskend mag word nie. Dan D1e kongres stel die regulastes 
is daar nog die gPregshowe - op waarvolgens die land se mili
wat genoem ltan word die stem tere magte georganiseer en in 
van die grondwet - wnt die stand gehou moct word; en 
dade van die prrsident en die hulle stem ook die vereiste 
wette van die kongres nan die geld. Maar die president bet 
bepalings van di<' grondwet volle beheer oor die magte en 
moet toets en dit ongeldig moet oor die besteding van die geld. 
verklaar ns dit bots met die Dit is in sy hoedanigheld as 
grondwet. opperbevclhebber van die leer 

Dit behoort duidelik t e wees dat binne so 'n stelsel geen verla~mmg o~rlede 18· . 
· · • · d Jap1e het d1e Manndngmore 

Hoewel die Ameriknnnse re
gering drie arms het (die wet
gewende, uitvocrendc en reg
terlike), en hoewcl elkc nrm nie 
maar op diktatorlale wyse kan 
opdons soos hy wil nic, bcteken 
dit hoegenaamd nlc dat die rc
gering nie soewerein is nie. In
teendeel 'n volk wat 'n grond
wet het waaraan sy wetgewen
de en uitvoerende gesag gc
bonde is, is \'eiliger ns 'n volk 
sondcr sodanigc grondwct: 
want in Jaasgenoemde gevul is 
daar nilts wat kan vcrhoed dnl 
'n rcgeerder wat wettlg uan 
bewind geltom het en wat dik
tatoriale ncigings het, sy wct
ligP bcwind in 'n dilttatuur kan 
ornsk<'P nie. 

sprake yan tluursame bevCihgmg kan W<"<'s m e a l word aar opgestaan en na sy tuin gegaan 
ook hoc gemaneuvreer met setels. I waar hy 'n vark uitgejaag het. 

RUII\1 ALI,ES OP 

Die redding 1C in die ccrste plaas in die algchelc opruiming 
van die Britsc stclsel met sy verdelcndc beginscl. Aile poli
tici bcjammcr die vcrdecldheid van die blankcs, maar terself
dertyd handhaaf hullc 'n stelsel wat wr<!is dat die blankes 
in minstl'ns t n ('e grot.')lC van regering en OJIIlosb.ie H'rtlerl 
moet ,, .. ees. Waarom die gebrek aan familie-ccnhcid bctrcur 
wanneer jy 'ir jou gcsin 'n Britse ,semi-detached" huis 
oprig? 

En as dit gaan om die bcveiliging Yan die Afl'ilutner, 
dan sorcek dit \ansclf clat dit nic kan geskic<l met die rang
skiklrlng Ya n setcls binne 'n Britsc stelsel nie, maar dcur die 
inrigting van 'n Afril•aanse sfclscl waarbinne die Afrilmner 
sy eio atmosfrcr kan adcm. 

Die speaker hct nou lJeslis dat die parlement oppcrmagtig 
is, illt wil se die koukus Yan die regercnde part~·. Dit j.., 'n 
magtige feit vir ons Afrilmncrs wanneer ons bcdinl.>. tlat !tier
die koukus oor 'n paar janr- al is dit cers oor sewe, soos dr. 
1\lalan hoopvol verwag - die van die Em11ire-gesinde oppo-.i
sie kan wees wat ons te' ore r ce<b met onderploe~ing gedrcig 
het. 

Laat die regering gehruili maak van l-Y oppcrmag, nie om 
, ·ier of vyf opposisicsetcJ:.. nf tc k:un nie, maar om die Britse 
gronclwet gebecl en a l vnn ons \'adl'rland af te was en fe ver· 
vang deur on-. eie stant-;telscl \\1\nnnn die fondamente in on s 
, ·erlorc Republick gelf. is d<•ur on, ~root voll.:shelde, <'n ni(• 
in Londen deur ous ~root voll.:sv~·andc nic. 

By sy terugkorns In die kom
buis, het sy vrou dadelik on-
raad bemerk toe hy nie sY 
koffie neem, wat sy ingeskink 
het nie. Sy het hom gegryp 
en probeer help maar hy het 
net 'n paar tree na die <leur ge
steier en gesterf. 

Dit wa.s ecn van die hnrt.
roerendste gebeurtenisse, nie nl
lcen vir die gemeensknp en 
die O.B.-kommando van Merwe
ville nie, maar vern! vir 
die moeder en vier J<lcin 
kindertjies en familie. Vir 
die O.B.-kommando is dit Pofit;(•h(• Pol"ty 
'n sware verlics, aangesien 
'n gctroue ondersteuner die ge- Oppt•rmogtig 
ledere van die Kommando ont-
val hct. Japie du Plessis was Die posisle in ons eie land -
'n sterk en vaste ondersteuner wnt 'n nnbootsing van die 
van die O.B. deur al die jare posislc in Engcland is - ver
van tecnspoed en beproewing, ski! hemelsbreed van die Ame
wnt die O.B. moes deurmaak. rikunnsc posisie. In ons land 

As jong boer het hy moeilike ill danr geen skeiding van re
tye deurgemaak, maar het tog g(•ringRmngte nie en ons het 
op die punt gestaan om die verledt• week uitgevind dnt daar 
vrugte van sy arbeid te pluk. oolt nill 'n grondwet is waar-

Aan mev. Du Plessis en haar arm diP kabinet of die parle
vier kindl'rtjies wil die Kom- ~ ment gehonde Is nie. Dit bc
mnn<lo van ~ferweville alJe m_l'e- tcl<c~ dnt as 'n politie~e party 
f~Pvoc·J ))('llllg l'n hulde brmg oor n J•ll'crderhcld in diC' volks
nan 'n trouc ontslape lid van rand bcskilt dnu is dnardie par
ons bcweging. 1 ty geheelennl oppermngtig. Die 

dat president Truman vir Mac
Arthur in die pad gesteek het. 

Die president kan nie oorlog 
verklaar nie. Dit is die reg van 
die kongrcs. Maar die presi
dent kan darcm op so 'n wyse 
optree dat hy die kongres dwlng 
om oorlog te verklaar of dat 
hy verhoed dat oorlog verklaar 
word. Die jongste Amerikaan
se geskiedenis bied voorbeelde 
vo.n al twee gevalle. 

Die voormalige president, F. 
D. Roosevelt, wou dolgraag oor
Jog vcrklaar teen Duitsland toe 
rlle F.uropese gcallieerdes hom 
getnkcl hct. Maar die kongres 
wou nie. Roosevelt het toe 
s tappe gedoen wat slegs beskryf 
kan word as vyandiggesind 
teen die spi!-moondhede. En 
hy het nnngehou om sodanige 
stuppe te doen en sy slagoffer 
uit te lok - totdat laasgenoem
de se minder gevatte bondge
noot gebyt het by Pearl Har
bour. Toe het Roosevelt sy 
oorlog gekry. 

Die posisie skyn tans net om
gekeerd te wees. Dit lyk vir 
my asof dit nou die kongres is 
·wat oorlog wil he en dat dit 
nou die president Is wat stap
pe doen soos die af
danking van 'n veggeneraal -
wat die oorlog, op sy beste, 
vcrtrnag en vir kommunisticse 
Ruslnnd nog blaaskans vir 
voorbereidings gee. 
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Herinneringe uit die Vryheidstryd (2) 

Partystelsel Vir S.A.In 
Bloed Voorgeskryf 

Die -~lmld , .• m die Botha-Hertzogkrh·i~, in nay "·ol'ig~ skrywc genoem, 
is c.-rs vau genl. Botha !'oC kant op die ,,joug on,·et·anlwoOl'dclikc advokaat
jie~ en hul maahl van di~~ Koffiehui-;" gepak. Maar die rcdc vir die ontslag 
van llertzog -;oo~ aau hom meegedeel (!11 mm die daarop"·olgcnde kongres, 
was laasgeuoemdc se D~ Wildt-verklaring. Ily het. die Empaaicr aan~toot 

tes been van kameradc wat Oll 
die !ilagvelde vir die Repu
hlieke gcsnouwcl het. 

Dit hct 30,000 Botha·troepc 
teen 11,472 rcbclle in die veld 
gcbring, het 1,000 ongevalle ten 
gevolgc gehad en Suid-Afrika 

gegec. vir Britsc ecr £5,100,000 gckos! 
Toe hierdie tydstip aanhreek, mog jy wat \frikauet· i~, uie sc dat jou Die ?eclnamc o.an die oorlog 

I S · J "f 'k E " · • -·k · 1 · . I' Jl d . vcerligmaal mccr. cu~e ., uu "l"- ri a 'erstc IS nte, oo -- ute <at ,nu})Crta tstne a een goe .1~ 

as dit dieu~tig vir Suid-Aft":ika is nie." Dit i:-; die Natals«~ Engt>lsc wal gecis PARTYSTELSEL GEBOU OP 
h ct dat Botha die. man wat dit ~c, moet 8traf. Suid-Afrika mag nic ecr8le in - BLOED 

jou bart we~" uie. Dit hct ook ~enl. IJotha, om; "·oormalige .kommandant
generaal, nou as gddendc ret.:l vir on~ volk~hc~taan aanvaar. Leuschar.,, mi
nister in Botha se kahhu~t, cis dit nam~ns die Engel~c en ~enl. Botha ,·oldoen 
aan die ci~. .Nasioualc outwaking wal onafhanklil.:lu·id IH~vordet· mag u1 
Suid-Afrilm nic gedoog word deur 'n rcgering nie. Oit was di«: po~isic aa11 
di~ einde nm 1913. Dit is dit nog. 

Die kongres sou hoe,gcnaamd 'voorstcl, nnamlik dat ,.die kon
uitspraak moet gee en vind in grcs van die sank afstnp en 
Kaapstad p!aas. Die rcgcring die rcgcring vra om voort tc 
sock bckrngtiging vir hicrdie gnan met sy werltsaamhedc." 
bl'leid van welbehac vir die llicrdic voorstcl was bcreltcn 

Deur 

Die Brilse parlcmenterc par-
lystelscl is met blocd van Afri
kaners ondcrskryf. Dit was die 
begin van 'n stryd wat vandag 
nog in Afrikancrgclederc woed, 
voor of teen die Britse parle· 
menterc partystelscl. En ons 
.. taan pre~it>s net dnar waar ons 

Baie 
Vir 

BLADSY DRIE 

Aansoeke 
Niksdoen 

Amptcnarc van die Britsc 
stad Bristol, vocl ' vcrlce oor die 
groot auntal a.ansoeke wat daar 
uit aile dele van Brittanje gc
I<Om hct vir die ,.luistc bctrek
ldng in die worcld", word be· 
rig. 

'n Advcrten >ic is gcplaas vir 
'n rnnn of vrou wat bcrcid sal 
wces om vir scwc uur per dag 
vir twaalf dae lank in 'n bed 
tc le en lees ten einde 'n elek· 
triese omblaai-masjien tc illus
trcer gcdurendc die Fees van 
Brittanjc. 'n Groot aantal aan· 
socke van oor die hele Brittanjc 
en ccn uit Suid·Afrika Is ont· 
vnng. 

Daar is gcen bctalin,g ann die 
bctrekking verbondc nic bchal
we dat die pcrsoon 'n aannccm
Jike verskoning het om niks te 
docn nie. 

<vcrvolg van vorige kolom) 

baar nimmereindlgendc trcur
spcl vir opvoering op die vcr
hoog Suid-Afrika voorgcskryf 
en gcocfen: ,.Stick to the Em
pire!" Ver!lkans en omrlng 
von partywagte sit die erflike 
koning Ylll\ die Engelse as ~rf
like koning van 'n nasionale 
AfrikancJ·dom! Sal ons mekaar 
weer sldct as tlaar<lie koning 
afg('(lank moet word om ons 
Ycrlore vryhcid te hcn~in? 

<Word Vcrvolg) 

Engelse. Toe ck die oggcnd 
met baic nndcr op die Kaap
stndse st.N!Ie aankom, vind ck 
twcc van my gecsgcnotc in die 
nuwc stryd op die pcrron, 
Bruckner de Villlcrs en P. A. 
·Malan. Ons groct. ,.Sii ons", 
vra Bruckner, ,is jy 'n Hert-

). A. Smith 

,Kom kcrcls!", en ons 90 volg 1 ml'kaar in 1914 begin skiet het 
met genl. Hertzog tusscn ons oor d iesclfde konstitusionele 
na die slllmmcr van die Royal .. trlsel. Die vru:~~t is nog 'n 
J rotc! in Plcinslrnnt. Piet .\frikaner-Republi<>k of Brit-;e 
Crobler tel gencraal Hertzog · J{oninlu~·k? En on!'! wat 'n re
op l.'n pink hom stannde in ccn Jmhliek wil he word gchaut, 
van die groot stoelc en ons politiel.- ekonomies, .sosiaal ge
rocp uit ,.Praat. Gcncraal!" bolf'f'r ;sof ons melaats is. Dit, 
Langs hom met sy kcnmcrkcn- onllanks die Nasionale Party 
de strakkc mond staan gcnl. van lndertytl op dio rug van 

Chrlstiaan de 'Wet en ~~ net: die volksontwakin!:'. wat deur I Ve ntwoordcllkheid vir poliUeke he· 
.,Gee ons bevel . . . • ! Ons 1t ;c rf'bellle ,-erwek 1s, later na ra 

zog- of Botha·man." Die Botha
munne dam andcr by en dit was 
sommer duidelik dat die kon
grcs vooraf politick bcarbei 
word. Engcland moet wen. 
Engeland ccrste! Met party
oogklappc aan, sicn hicrdic 
manne dit nic. 

Dit was vir ons 'n gelcent
hcid om te sien hoe magtig 'n 
part~·masjien kan wces. Hoe 
lojaliteit aan party on persoon 
alle itlealo en beginsels OP"Y 
skuir. En o;o was dit op danr
die .,«keur-kongres" soos dit 
later bekend gestaan het. So 
bly tlit. 

TAKTIEK 

Die kongrcs het genls. Botha, 
Hertzog, F. S. Malan c.a. aan
gehoor Gevoclcns hct soms so 
hoog gcloop dat een en andcr 
meko.ar slac begin aanbicd hct. 
En ek was oortuig dat tlic 
meerdt>rheid no; daar op die 
eersto <lag gc.'!tem sou geword 
het, hulle uan die ltant van 
Suid-Afrika eer,.te sou gc!>kanr 
bet. Die namiddag by die ope
nin,gsonthaal van die Pier (sec· 
hoof) boor ck Joel Krige vir 
Senator Stuart vcrtel dat hy 
'n ,.takticsc" voorstcl by die 
hcrvattlng van die kongrcs op 
vcrsock van Botha-hullc sou 

wag met s panning. Kalm en die hewind gery bet. . 
bcdnnrd vcrsock gcnl. Hertzog 'n Tragedic waarvan ons nog 1 gawe word gedra deur N. G. s. van 

r:gte en komm~ntaar In hferdle ull· 

en bet ook d~rin gcslaag o~ I on!i om asscblief nil"! te haas- nic die elnde kan sien nic, i der Walt en. w. R. La41bacher, albef 
bale afgcvanrdJgcrs te mislc1. tig tc wecs nic. Laat gecn .specl hom af. Dit is die skyn- , '\-an Groote Kerkgebou 703, Kaapatad. 
\Vnnt bulle wil tog nie dat die fout deur ons begaan word nie. ( 

1 
. 

1 
de kolom) 

rcgcring bcdank nie! Stem Daar word bcsluit dat hy en 'n vcrvo g m vo gcn 
hullc daartecn, gebeur dit. Die kommissie uit die nanwcsiges 
jakltalsdraai het gcwcrk. l~cn bulle tot die Icier en hoofbe
vir ccn mocs opslaan, begin- stuur \'an die S.A. Party wend 
nende links voor onder die vcr· en nogmaals die nasionalc 
boog, en sy naam en die vnn standpunt uitccnsct. ·weicr 
'>Y tak nocm sodnt dit opgc- hullc, dan sal met die stigtlng 
skryf kan word. AI die Vry- van 'n Xaslonale Party 'n be
staters het links geslt en tee~- gin gcmaak word. ,,On.s moct 
gestcm. Toe volg ek en n so werk dal ons 'n volksbcwc· 
klompie Kaaplandcrs, en vic!' ging uit hierdi.e tocstnnd van 
of scs Tran.walers onder wle impcrialistiesc bewindvoering 
Jan Kemp. Die uitsl~g was laal groei," wns sy rand. Eers 
gocdkeurig van die Bntse be· in Janunric 1914 is 'n aanvnng 
leid dat Suid-Afrika nlc ee.rslc gcnccm mel die stigtlng van 
mag kom in ons oorwcgmgs die Xnsionalc Party van die 
nie. Die kongrcs het die Brit- O.V.S. Groter dondcrwolke hct 
sc politick bckragtig met 131 begin snnmpak aan die gcsigs
stcmmc daarvoor en 00 do.ar· eindcr. Intussc.n hamer genl. 
teen. Die Afrikaner hct nou . Botha l.'n sync dit by die \'Oik 
as dec! van die Britsc parlc- 1 in dat die kongres bc.sluit hnl 
ment~rn partymasjien sy see! op l.'n dit die volltswil is dat die 
sogenaamde d c m o It rat i; s c Hertzog-politick bc\'(~g moct 
grondc. gcplaas op verewrgdc word. 
ondcrworpenhcitl! 

OOHLOG 
GE!'I"L. DE WET 

1 En pas was hicrdic bcsluit 
Eenkant staan uit sy sitplclt ' deur Bolha sc ,,volk Sl' ver

op die Bocrehl.'ld, Chrislinan de tccnwoordigers" r:eneem of die 
Wet. .,Is dit jul besluil ?" vr,!_l I \'Olgendc tydstip brcek ann. Die 
hy asof hy dit nie kon glo ni;. volk sou wei dccglik din.gcvolge 
Hy wcnk met die hoed en sc: 1 van die hesluil ondervmd. Waar n ook mag wees 

I 
,.Dit i!l die weg van ecr", hct 

------------------------------ genl. Botha. en sy men.sc uit-

BETBAL BERDENI{ 
AMAJUBA 

,gcroep om tot die BritsP oor-

l
log tee. n Duitsland toe tc tree. 
.Tong seuns is vir Empaa1er-ecr 
opgcroep en Maritz na Uping-

1 ton gcstuur met hupe om _Duits· 

Op Sa.terdag, 24 Februarie, 
hct die brandwagte van gene
rnalskap E6 <BcthaD · alma! 
weer bymckaar gckom op die 

LOUIS BOOTI-1.\. 

plans van die gcnl'raal, mnr. L Suidwcs nnn te val. Drc gc
. volge was rebcllic, verset met 

gcwcld teen so 'n bclcid. llroc
dc-roorlog hrcck ult. Die Afri
knncrvolk ' skcur van bo tot 
onder. t:ngeland 'iC {IOiitiek 
l..t'ihicr. Die Afrik:mer hl't 'er
loor, haie tot hul sicl oolc. Ge
rwraals t~n kommandante wat 
twaalf janr vrocer tot clic hit
tcreinde toe "aam gen•g ht't, 
j;•ag all(kr AfL'ilmncrs \OOr 
lennon en mcksim oor die grar-

\V. van dl.'r Mcrwc, om Ama
jnba-fe~s tc vier. Die micldag 
is gesellig deurgcbring met juk
skCi spccl. Pannekoek, bocr
wors en ullerhandc snoeperyc is 
dcur die dames hedicn en 'n 
mooi bcdra.g iS ingcsamcl. 

Dit was vir ons ook bale nnn
gcnnnm om oom I..ouis Bootha 
<hoofgen).) in ons midde l(: he 
en na sy boodsknp te !ulster, 
wal ons bcsicl hct met nuwc 
mocd. 

Die aand is ons geloftc gc
lccs deur ons Gcnemal en ons 
hct ons rcpublikcinsc vlam hoog 
laat opstyg, nadat clke brand
wag sy stukldc hout in die vuur 
gewcrp het as simboliek van 
tocwyding unn 'n irlcnnl wnt op 
27 Fehruarlc 1S81 deur die sing 
van Amajuhn vcrwescnlik is. 
!lngcstuurl. 

Korreksie 
In die \'Origc hoofsluk van 

mnr. J. A. Smith sc hl.'dnncringc 
hcl. danr 'n clrukfout lngeslulp 
ten opsigtc \'an 'n nnam. Snam 
met •lie nnm<' ~f<'rrimnn l.'n Mnl
l<'no hct dnnr Vl.'rr;kyn .,Lcas lc". 
Die moct wccs Scarll~. I 

'-

·ommanoo 
is --die gewildste 

Suid-Afrikaanse sigarette 

GI·3056·AF 
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fARIEF VIR OEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES: 

Hulshoudellko Kennlsgcwi~s: 

(Verlowlng, huwellk, geboortc, atertgeval, In memoriam, gelukwenalng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plal!lng. Voorultbetaalbaar. VIr 
hert.allngs 2!1 pst. wtslag. 

Handelsadvutemlea: 
Eerste plaslng 2d. per woord. Vir herhalings 2:; pst. a!slag. 

Inteke~eld op ,.Die O.B." (verskyn weekllks): 12/6 per Jaar ot 6/3 per 
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur adverteoslegeld, bestelllngs, en tntekengeld 
nao VOORSLAO (ED:\IS.) BPK., Posbus 1411, Kaapstad. 

BETREKKING GEVRA I TE KOOP' 
Jona- man, gcmatrlkuleerd, 22 jaar Splnwlel met slel nuwe k&mme. 

oud, verlang betrekklng. Skryf aan Doen aausoek by - Kommandante A. 
Adverteerder, P {a mnr. E. Westraoad, ~~.. Jeppe, Cllamberlalnstraat, 120, 
Die Cralga, Knysna. 18/4/lB \\oodstock. 4/4/lB 

RADIO 
LOlJW EN LOlJW, die Beroemde 

Radlo-tngenleura, Staaleweg, PAROW, 
verlr.oop en berate! Radlo'a en Elelttrlese 
jl'oestene. Gereglatreerde li:lelr.trlaitelta
aannemers. Foon 11-8436 

GRYSBARE 
ORYSBABE herstel, aklltera nr

wyder, haregroel bevorder, jongvoor
koms verseker, dlt waarborg ORYS
BAARWONDER, dle jonpte kUDB· 
m!Wtlge wereldwonder haa.r- en kopvel 
voedlngsmlddel u, akadeloos, kleuretot
vry, 6/- per bottel geld met beatelllng. 
Boeregen-mlddel.l, l'oabna U12, 
lohannesbQl'g, C/1/9/4.11 

Antlgrya bentel &TY&hare en baa.rd 
tot natuurllke kleur. Geen kleurstot. 
Verwyder skllters, J.aat hare groel, ens. 
Gewaa.rborg ot geld teru;. 6/6 Per 
bot tel, po1vry. Kontant met bestell!ng. 
Die Boerevrou, .Poabna 1669, lohannea
bUJ'c. EH/ 6/60 

'n Uitrusting 

Om Mee 

Te Spog 

VAN 

Parow 

MEDISYNE 
Verwyder die wortel van u lr.waa.l 

ot alekte en heratel u recmat~e 
erten!a GESONDHEID, 001 bealr.lk oor 
die mlddela en behandel aile alelr.tee, 
akryt, IDUgtlng gratla.-Boe:repo-
mlddela, l'oabua un. loh&DneabUJ'g, 

A/1/11/4.11 

DUiaeode 1a reeds van bulle kwale 
bevry. Ta.lle vlnd daagllka bae.t. 
Waarom sal u Ianger ly. Skryt dadellk, 
raadpleeg Die Boerevrou, Bus 7!1lj9, 
Johannesburg. <Nr. 3) 1/9/~9 

BEBANDELING OBA.TlS. - Ona Ia 
daar ao oortuJg van dat ona •n egte 
Suld·Atrlka.aose geneeamlddel vir Ru
matlek, Lendepyn, Heupjlc en verwante 
kwale ontdek het, dat oDll •n gratis 
proetmonater aan enlge lyer aal atuur. 
- Stuur 1/6 vir poageld, ena., aan: 
ANDREWS SE PYNPLEISTERS, Pos
bus 77lj, Pretoria. 6/12/5 

MEUBELS 
MEUBELS.- Beter meubel• teen 

b!lllker pryse Babawaenttlea, atoot· 
karretJiea, drlewlele, Unoleum3, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Oeen 
Kata.togus. Meld wa.aorln u belangatel. 
-VISSEB-MEUBELS, Lanptraat 1711, 
Kaapltad. 3/12/11 

.,Beaoelt ona Talt In die Wandel· 
~ang, Groote Kerlr.gebou, vir Radloa, 
Elell.tmeae ToeeteUe eo Meubela. Sltry1 
un ona Posbe.telllngutdellng, PhU 
\lorket, Po1bua 27:11, Ka&p1tad." 

Teken op DIE. 0.8.! • 1n 
Suid-Afriko. is vandag 'n Konlnkryk onder 'n Britse koning: 

DIE O.B. veg vir 'n Republielc onder 'n Afrlkao.nse President. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partystelsel wat die volk verdeel en ve~ vir die 
Partylose Eenheldstaat. 

e Verwerp vcrteenwoordiging deur handlangers van politieke 
partye en veg vir regering deur vrye volksverteenwoordigers 
en deskund.ige beroepsverteenwoordigers. 

e Verwerp die Kapitallsme en veg vir 'n Afrikaner-volks
ekonomie. 

e Verwerp die politieke, maatskapllke en ekonomiese integrasie 
van die nie-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 ldeaal. Help om dit te verwesenllk. 

I ntekenvorm 
N eem asseblief my naam op as intekenaar op ,Die 
O.B." tot ek u in kennis stcl om toesending te staa7c. 

Bier by ingesluit vind u die bed rag van .................... . 

........................ vir die eerate .................... maande. 

NAAM ............................................................•... 
<Naam en Adres in Blokletters) 

l'OBADRES ........................................................ . 

H andtekening. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/S per halfjaar. 

Voeg useblfef Komml.esle by plattelandse tjeks. 

Doodswygbeleid Strydig 
Met Persmoraa/ 

Onder opskrif ,Die 
V .. yheid om te Swyg" 
skryf Die Burger van 11 
April 'n onder-hoofarti
kel waarin die Engelse 
pers op geen onduidelike 
wyse te lyf gegaan word 
omdat hy sekere feite 
sou verswyg tot nadeel 
van die regerende partye 
me. Die hlad verklaar 
onder 1neer: 

,In 'n groot deel van die 
Engelse pers in Suid-Afrika 
word persvryhei<l blykbaar 
ook vertolk as die vryheid om 
feite te verswyg wanneer dit 
nie iu jou politieke kraam pas 
nie. 
.,Kort gelede is in daardie pers 

'n frisse agitasie oor 'n hoof
saaklik konsoliderende radio
wetsontwerp op tou gesit. Dit is 
voorgcstel as gerig teen die ,vry
heid van die lug,' wat wil se die 
Iuistcraar se reg om te luister 
na die radioprogram van sy 
keuse. Die juiste betekenis en 
draagkrag van die maatrei:H is 
daarop deur Die Burger uiteen
gesit. Dit het geblyk dat die 
propagandistc die wetsontwerp 
eenvoudig nie begryp het nie. 
Maar die deel van die publiek 
wat vir sy inligting oor landsakc 
byna uitsluitend van sekere 
Engelse koerante afhanklik is, 
weet tot vandag toe nle wat die 
ware toedrag is nic ... Tog word, 
met enlcele uitsonderings, die in
ligting nie toegelaat om die En
gelssprekende publiek te bereik 
nie. llulle kau maar in hul toe
stand van vrees en agterdog 
bly, 

,Watter soort persmoraliteit is 
dit?" 

Tot sover Die Burger. 

BESTAAN NIE IUEER 

Dit is 'n klug en selfmisleiding 
om vandag nog in ons land van 
persvryheid te praat in die sin 
waru:na Die Burger verwys -
dit wil se die reg van 'n l'oeraut
leser om aile feite van 'n saak 
van openbaro belang te wete te 
kom uit sy koerant. 

Vryheid bring ook pligte mee, 
en dit is die plig om ook die an
derkant van 'n saak toe te lig, 
waaroor Die Burger dit het wan
neer hy kla oor die ,.vryheid om 
te swyg" - 'n soort ,vrylleid" 
wat, volgens die blacl, nie te rym 
is met die gangbare opvatting 
van ,,persmoraliteit" nie. 

GEWOOND GEWORD 

Maar waar word hierdic pligs
besef vandag nog in die party
politiekbegeesterde pers aange
tref? Nog by die Engelse nog 
by die Afrikaanse party-koeran
te. Elke blad wat die mondstuk 
van 'n politieke party is, is 
daarop uit om net <lie een kant 
van die saak te stel. Dat dit 
vandag nog deur Die Burger as 
'n verwerplike afwyking beskou 
word, kom ons baie vreemd voor. 
Ons het oor die afgelope tien 
jaar al so gewoond geword aan 
hierdie praktyk van sowel Afri
kaanse as Engelse koerante, dat 
ons dit al as die gangbare pers. 
moraliteit aanvaar bet waarteen 
mens nie hoef te skop nie. 

, 

DOODSWYGING 

Nuus omtrent die Ossewa
brandwag, byvoorbeeld, sal deur 
die Engelse partypers aileen dan 
opgeneem word wanneer dit as 
sambok teen die H.N.P. gebruik 
kan word, terwyl die H.N.P.
pers voor die voet alle positiewe 
uitlatings en gebeurtenisse van 
O.B.-kant onder 'n Iooddeksel 
verswyg. Tot 1\lei 1948 bet Die 
Burger en sy groep hierdie be
leid van doodswyging so streng 
toegepas dat selfs betaalde ad-

VE'rtcnsies van Ossewabrandwag
kant geweier is, en na ons ver
staan, word hierdie beleid in Die 
Transvaal uog deurgevoer. Wat 
uuus betref, bestaan die Ossewa
brandwag vir Die .Burger-lesers 
uie eens meer nie. 'n Uiters be
langrike toespraak oor oorlogs
beleid en republikanisme is op 
24 Februarle deur die onderleicr 
en Kaaplandse Icier van die 
Ossewabrandwag op Bellville 
gehou. 'n verteenwoordigcr van 
Die Burger was teenwoordig en 
het <lle toesprake af.:-eneem, 
maar nie 'n enkele woord bet 
in Die Burger verskyn nie. 

ONJUISTHEID 

Dit was nie 'n blote O.B.-aan
geleentheid wat behandel is nic. 
Dit het gegaan oor sake van 
diepgaande belang vir elke Afri
kaner. Maar dit was in ooreen
stemming met die huidige pers
moraliteit om lesers daarom
trent in duisternls te hou. 

Dieselfde geld vir die berig 
aangaande die begrafnis van 
wyle kapt. Henri Slegtkamp. 
Laasgenoemde het voor sy heen
gaan die begcerte uitgespreek 
om deur die Ossewabrandwag 
op militere wyse begrawe te 
word. Die Burger bet nie 'n 
woord van die Ossewabrandwag 
se aandeel aan die begrafnis ge
rep nie, dog wel 'n eie berig 
bevat waarin net gemeld is dat 
die oorledene versoek bet om 
onder die Vierkleur ,en op mili
wre wyse" begrawe te word, en 
dat ,aan sy verso<"k voldoen 
(is)" Die Burger se lesers kon 
nie amlers as om daarvan af te 
lei dat dit die regering was wat 
hom 'n milirer.e begrafnis gegee 
het nie - 'n historiese onjuist
heid, dus, in 'n poging om feite 
te verswyg. 

POT EN KETEL 

Hertzog, aan hierdie verswyging 
deur die H.N.P.-pers onderwor
pe was, sodat adv. Pirow nog 
voorverlcde week in sy Nuus
brief uitgebars het teen die me
todes van ,.doodskreeu, dood
skinder en doodswyg" van die 
.,Gcsuiwerde Pers." Ons wil nie 
verwyt oor dinge wat lanl< ge
lede gebeur het nie, maar waar 
hierdie beleid van doodswyging 
nog gehandhaaf word en waar 
Die Burger tans self 'n vraag. 
teken plaas agter hierdic soort 
persmoraliteit, wil ons die vraag 
stel: kan ons in hierdie opsig 
nou 'n verbetcring vcrwag, of 
is dit maar net een van die bale 
gevalle in die partypolitiek 
waar die pot sy swart vinger 
teen die ketel lu'idkeels aandruk, 
wetende dat die inboml van die 
pot tog maar net die blinltge
skuurde binnelmnt onder oe 
bet? 

Net Helfte Van 
Ameri kaners Is 
Lid Van Kerk 

Kerklidmaatskap neem vinni
ger toe in Amerika as die be
volkingsaanwus, volgens 'n ver
klaring van die Nasionale Raad 
van Christclike Kerke. 

Van 1926 tot 19·19 het die Jid
maatskap van kerke met 51.5 

perscnt toegeneem tcrwyl die 
bcvolking met ongeveer 30 per
sent vermcerder het. Van die 
drie vernaamste gelowe het die 
Protestantc die mceste gewen 
met 16,954,322 nuwe lede ('n 
toenamc van 56 persent); die 

Ons wil nie die baie lang lys Katolieke het vermeerder met 
verswygings ten opsigte van die 
Ossewabrandwag aanhaal nie - 9,005,305 (48.8 pcrsent) en die 
ook nie daardie amptelike ver- , Jode met 918,758 (22.5 persent). 
klarings wat valse bewerings en 
,vrees en agterdog" moes weerle, Die totale lidmaatskap van 
maar wat steeds teruggewys is kcrke het van 53,230,413 in 1926 
sonder korreksie van verkeerdc gcstyg tot 80 682 575 in 1949. Dit 
bewerings en feite nie. Ons wil ' ' . 
volstaan dcur daaraan te herin- bcteken dat maar ongeveer die 
ner dat ook ander Afrikaansc 1 helftc van die Amerikaansc be
groepe en persone, selfs genl. volldng aan 'n kerk behoort. 

SLIM IMPERIALISTE 
Mnr. P. C. Kruger, Ostendeweg, 

Delville, skryf: 
Ek het u artikel oor die begrip 

Afrikaner met belangstelling ge
lees. Die Britsc imperialis het 
van die begin af probeer, en hy 
probeer vandag nog, om die be
naming volk en bevolking met 
mekaar te vereenselwig, en bale 
mense wat dom genoeg was, is 
daarmee mislei. As jy dan durf 
anders dink as wat die imperia
Iis jou wil leer om te dink, dan 
vaar hy teen jou uit en se jy is 
te dom, jy het 'n wanbegrip. 
Maar as jy hom vra of die natu
relle of die koelies onder die 
Engelse vlag ook 'n deel van die 
Engelse volk uitmaak, dan word 
hy kwaad. Nou beskuldig die 
Engelse koerant mnr. J. G. Stry
dom dat by nog in die verlcde 
lewe, maar die beskuldiging is 
by die verkeerde adres. Dit is 
die Britse imperialiste wat nog 
in die verlede lewe en nooit op
gemerk het dat die Britse Em
pire besig is om af te skilfer nie 
- selfbestuur aan die Goudkus 
is 'n verbydrywende halmpie 
wat die Britse imperialis 
gryp om sy empire te probeer 
red. By 'n bevolking in 'n land 
kan meer as een taal, meer as 
een nasionale stroom aanwesig 
wees, maar by 'n volk is net een 
taal en een nasionale stroom. 
Waar twee amptelike tale is, kan 

ISoos Ons Lesersl 
Dit Sien 

daar gccn sprakc wccs van een 
volk nic; maar die Britse impe
rialis is te dom om te kan vcr
staan dat ons dit verstaan. Die 
Engclse beskou ons as dom 
Boere, maar dit is mos nic die 
dom Boer nie, maar die soge
naamde slim Engelsman wat 
Engeland in die benarde toe
stand gebring hct waar hy van
dag is. Die domste ding wat die 
Engelse ooit gedoen hct, is dat 
bulle begin plcit hct dat die nie
blankes gclykc regte sowel in 
die politiek as in ons arbeids
veld moet kry - bulle het nog 
nooit daaraan gedink dat die 
Engelse wat in Afrika is nie 
meer plek in Engeland het nie, 
en bulle is te dom om tc kan 
verstaan dat as bulle bcleid uit
gevoer word, bulle saam met 
ons ondergeskik aan die nic
blankes sal word. Ons sal bulle 
van hul domhcid moet red as 
ons gercd wil wees. Laat die 
slim Engelse ons kom vertel wat 
ons geerf hct van die slim oor
log waarin bulle ons gesleep het. 
Ek dink slim bet sy baas ge
vang. 
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0.8.-VROUE BESIEL MET 
VASTE KOERS 

0.8. SE TAAK 
(vcrvolg van bladsy 1 kolom 3) 

middel vir die behoud van die beslistheid meet veer want 
blankedom in S.A. kommunisme het 'n tweeling

Voor 'n opkoms \'UU vroue-offisicl'e wat sy as ,skittert-nd" heskryf het, 
het die Kaaplandse ·uoue-leidster, m ev. dr. J, S. du Toit, eergister in Kuap· 
stad 'n oproell gedoen om weer in te spring, te werk vir 8 Augustus, en die 
0.8.-gedugte met ulle mag in te dm onder ons volk. Duar is deur dif' 
vroue besluit om voortaan ge~eeld elkc laaste Woensdag van die maand in 
Kaapstad te vergader, en elke hrundwag wat wil, is welkom om die hyef'n· 
koms hy te woon. 

KORTSTONDIGE 
l\IAATRE£LS 

Hy sal volhard in sy stryd om 
die noodsaakllke hervormings op 
staatkundigc gebied - die nan
passing van die land se grond
wet by die vcreistes van die volk 
se bestaanslewe op politi('ke, 
maatskapllke en ekonomiese ge
bied. As een van die bewyse hoe 
strydig die vcrouderde Britsc 
konstitusic wnarmee ons opge
saal sit, met die volksbclange 
is, dien die toevlug wat die rc
gering tans neem tot partywct
gewing wat mare dcur die andcr 
party omvcr gegooi kan word. 

Mev. Du Toit het verwys na vee sodat ons Jig hclder kan 
hanr terugkeer as le:dster en brand", hct mev. Du Toit be
gese dnt sy dit gedoen het ter- sluit. 
wille van die onderleicr, mnr. 
J. A. Smith, die Kaaplandse 
Ieier, dr. F. D. du Toit van Zyl, 
en ander offisiere wat so getrou 
gestaan het. \Vaar sy gctwyfel 
het, was dit eenvoudig net om
dat dit vir haar menslik on
moontlik is om enigc rcis te 
ondcrnccm. Dit is haar oor
tulging dat as sy as leidster 
nie kans sien om met die stryd 
voort te gaan nie, sy vir iemand 
pick meet maak wnt wei kans 
sien, ,.maar ek hct die meed 
en die geloof", hct sy gcsc. Die 
stryd is nog nie volslry nie, al 
word daa.r geprant van moont
likc party-verenigings nan die 
cindc van die jaar. Die O.B. 
gaan voort, want hy het die 
stryd aangekondig nic teen 
Afrikaners nie, maar vir die 
republic!{, en so lank die repu
blick nog nie daar is nie, gaa.n 
ons voort. Intusscn sal ons 
Afrikanerhande stcrk net waar 
ons kan. Maar ons sal nie te
vrede wees met 'n kunsmatige 
taak nie. Ons hct gekom vir 
ccnheid en die rcpublick en 
voordat dit bcrcik is, is ons 
tank nie afgchandcl nie. 

OORWINNING VOLG 

Mev. Du Toit hct gese dat die 
kleiner opkomstc vandag, vcr
geleke met die oorlogsdae toe 
die beweging fiercer het, on! 
nie meet ontmocdig nie. ,.Wn!! 
u nie destyds ook saam met 
my toe dr. Malan sy gehort· 
van net twintig en dertig gctrek 
het nie? Duur is baie voor
beelde waar volharding bekroou 
i» met welslae. Churchill het in 
sy oorlog!>bo<'k geskryf dat di<' 
Voorsienlgheitl ons net van dag 
tot dag 'n bl•ik in die to<'koms 
gee en tlaarom lm n ons ni(' d!<' 
oorwinning wat YOOrlt~ ">ien 
wanneer on"> die teenslae kry 
nie. Dnar is <lie geval van 
Kemal Ataturk. Op een sta
dium van sy stryd bet h y op 
moedvcrloor se vlaktes gesit 
met net hom en sY sekretaris 
as die enigste wat oorg<'bly bet 
van c;y beweging. Nogtnns bet 
by later op danrdie .,elide tllek 
waar by gesit bet die hooft.tad 
Ankara aangele. 

TWEE GEVARE 

Daar is twee dinge wat ons 
bedrelg, het spr. voorts gese. 
Die een is die gedagte dnt ons 
nil<., mol't doen nie uit vrees 
clat ons die partye in die wiele 
sal ry, en die and<'r is <lie bon
din&' dat ons in die O.B. .,wil 
bly sit tot die bittereinde." 
Daar mag geen sprake van sit 
wet., - slegs van werk. Die 
werkcrs is nie die massas nie, 
maar die klein getalle. Ook 
Chrlstus het dit bescf toe hy 
net twaalf apostds uitgestuur 
het om sy Evangelic oor die 
aarde te verkondig. 

NIE SKAJUI NIE 

In 'n kort toespraak het die 
voorligtingsofflsier, mnr. W. R. 
Laubscher, gese dat sommige 
lede om die een of ander rede 
half skaam voel om uit te kom 
met hul O.B.-skap. Dit is egter 

1\IEV. DU TOIT 

baie belangrik om lid van d;e 
beweging te wees. Geen volk 
kan sy ideate bereik wanneer 
lewende geslagte danrdie ideate 
by geleenthedt' verwerp nil'. 
J\laar cliegene in die Ossewa
brandwag bet nog nie 'n e nl,ell" 
ideaal van ons volk afgesweer 
nie. En dit is nodig dat duar 
,.teeds danrdie kl"rn in aks ie bly 
wat ons ,·olksideale volhard<'nd 
;·erkont1ig en na&trewe. 

ANKER 

Neem die O.B. weg, en u 
neem die ank er van ons volk 
weg, het !.pr. ge~>e. 

Mnr. Laubscher het vervol
gel!s aangetoon hoe daar in ons 
geskiedcnis steeds 'n nuwe .,uit
peuling" plaasgevind het wan
neer die partypolitiek tot ver
werping van sekcre volksidcale 
kom. In 1912 was dit genl. 
Hertzog wat uitgepeul hct met 
'n naslonnle party nadat Botha 
en Smuts die .,nuwe Empire" 
van sclfregering aanvaar het. 
In die dcrtiger jare was dit dr. 
Malan wat uitgepeul hct toe 
gcnl. Hertzog die .,nuwc Em
pire" met sy soewcreine onaf
hanklikc state aanvaar en 
openlik gese het dat daar geen 
pick meer vir republikanisme is 
nic. 1\Iuar hierdie aanvuarding 
van die Empire bet gl"lei tot 4 
SetllembPr 1939. Dnurm' bet 

<vervolg van kolom 5) 

ken onder die party-hen se 
vlerk in te kruip. 
Sy slagspreuk bly samesnoe

ring van nasionaal en republi
kcinse kragte. Sy doel is m et 
of ~;onder die stembus met par
tylmndidate as dit kan, met 
,-olksgesinde kandidate as dit 
moet die parlement~re front om 
te skep in 'n republikeinse ge
sag! 

Die republitk moet kom. Die 
Ossewabrandwag moet hom help 
bring, of self bring. DAAR IS U 
TAAK. DAAR IS U PLIG. U 
Jmn aileen uitspan die dag wnn
neer u die nuwe bedeling onde r 
die volksrepubliek binnetree, dil" 
dug wanneer die Vierkleur hom 

genl. Hertzog in sy groot wr
klaring van 1942 gese dat daar 
twee groot vyande van die Afri
kanerdom is - die van die Em· 
pire-metode om deur midd<'l 
van die l"en of ander hstige toe
gewing beslag te le op Suid
Afrikn, en tweedens, dil' poli
tieke party fin eie kring'. 

PAD AANGETOON 

,GI"nl. llerbog bet ge'lterf as 
republikein na.dat by die foute 
van sy wee erken bet", bet mnr. 
Laubscher gese. Dit is op bier
die grondslag wat dcur genl. 
H erb;og kort \'OOr sy dood gele
is, dat die Os&ewabrumlwng 
,-oortbeweeg. 

Die vroue is hoogs besield 
weer uiteen met vaste voorneme 
om verga.derings te bcle en te 
organiscer. .,Mcer vergaderings 
soos hierdie, dit is wat ons 
nodig bet", het hulle vol vuur 
gese. 

As hierdic stap waartoe die 
regering genoodsaak word ter
wille van ons volksbelange iets 
bewys, dan Is dit die SKREEU-

ENDE POLITIEKE EN KON
STITUSIONELE ONSTABI
LITEIT onder die Britse parle
mentere partystelsel in ons 
land met sy onhomogeniese 
bevolking, waarvan 'n aan
sienlike deel handlnngcrtrou 
aan 'n nnder volk en land as 
S.A. bcwys. 

TWEE LINGBROER 
Die vraag dring hom op of 

daar nie 'n drastiesc }{curing 
van stcmgeregtigdes vir die 
veiligheid van S.A. vcreis word 
nic. 

Die O.B. sal sy anti-kommu
nistlese stryd nou met groter 

SY LEWE WAS OP DIE SPEL ••• 

'n Op@rasi@ 
was dringend 
nodig! 

Dit het alles so skielik gebeur-
Johan Theunissen het nie cers 

gewcet dat hy siek is nie-ernstig 
siek-totdat hy in die hospitaal 
bykom en Nellie en die kinders, 
blcek en beangs, om die bed sien 
staan. Sy )ewe was in gevaar en 
daar was net een hoop-'n nood
operasie deur 'n spesialis. 

' n Duur operasie! Maar gelukkig 
sou daar uitkoms wces, want op 
Johan se Sanlam-polis sou hulle 'n 
lening-sonder rente· - kon aangaan, 
om die onkoste van die operasie en 
hospitaal te help dele .••• 

e Hoe sou U in so 'n noodge
val vaar? Sou U 'o broo be 
waar u gebelp kan raak? Vir u 
ele ontwil en die van u aesln, 
vra VANDAG hoedat Sanlam 
u ln tyd van nood kan help. 

• 
Suld-Afrlkaanse Nasionale 
Lnensassoraosie-Mpy. Bpk. 

Hoofkantoor: 
Waalstraat 28, Kaapstad. 
Takke en Agentskappe Oral. 

Daar is altyd CANLt\~ 
nltkoms by Sanlam! ~ 
............. ~·-······-•<t•• ··········· ··~··-····· ·············· · ·········--·--· 

Saalam, Afdeling 17b, Posbus 660, Kaapstad. 
Laat my ash. dadelik weet hoe ek rentevrye 

'lir noodoperasies kan aangaan. 
lenings 
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\Vat die insameling van geld 
bctref, het mev. Du Toit gese 
dat ander veren!gings aanhou
dend rond gaan vir geld. Wat 
is dan verkeerd daarmee as die 
O.B. ook rondgaan om geld vir 
die ideaal van 'n republiek in 
te samel? ,.Ons moet ons enig
ste fakkel - die O.B.-blad -
sterk maak, want daar is van
dag gcen ander koerant wat die 
meed bet om vir die republiek 
te pleit nie. Sommige ander 
koerante wil, maar bulle kan 
nie omdat die rcgcring se hande 
gebind is. .,Laat ons ons lamp
pit skoonmaak en ons glase a!-

bokant die parlementshuis dnar Ouderdom •·o/gende Verjaarsdag ...... ( 2 

oorkant die straat ontplooi. I====::::====================== 

broer in die opstandstokery 
teen S.A. nasionalisme gekry. 
Dit is die tnnk van die O.B. om 
hicrdie anti-Suid-Afrikaanse 
stryd met beslistheid aan te 
durf. Onder die naam van ge
regverdigde pnrtypolitiek word 
een van die mee<; ondermynl"n
de en vcrnit>tigende veldtogte 
wat op opstnnd afstuur deur Sy 
l\lajesteit se opposisie binne en 
buite die purlement gpvoer. 

Dit is hul uitdaging aan die 
Afrikanervolk. Saam in cen 
front geskaar, staan daardie 
bonte mcnigte om S.A. nasiona
lisme en die Afrikaner in son
derhcid tc vcrnietig. Dit is 'n 
uitdaging nan die O.B. J,aat 
ons dndel;k ons mag in die 
stryd teen tl<lardie vyande l<on
sentrl"l"r dcur ons eenhede te 
reorganiseer om S.A. t~ be
skerm teen die noodlottlge ge
volge vun hierdie opstandsto
kery, ~t<'mik teen al wat Afri· 
kaans <'11 in belang van na&io
nalisme i.,. Laat (lie regering 
en volk van ons dandwerklike 
stl"un in hindie strJ<l ver"t'ker 
wee11. 

KOREA 
Dit is ook die tank van die 

Osscwabrandwag waar ander 
liggamc om watter oorwegings 
ook al nie kan, of nic wil nie, 
die standpunt van die volk ten 
opsigtc van aktuele sake te stel. 
Ek het reeds by 'n vorige ge. 
lecnthl'icl op Bellville ons re
publikeinse standpunt ten op
"oigte \·an buitelnnclse oorloe ge
!ttel en \erstout my om te se 
dat gebeurteni!>se !>edertdien 
my l~itspraak be'l-·estig het. Die 
doel van tlie oorlog\·oering in 
Koren is d<'ur die groot moond
hl'de tot 'n klug gemuak. Hoe 
kan dit voordeel vir Suid-Afri
ka bring. Ek het ook in 'n 
skrywe in ons blad gcwys op die 
toenemende gevaar vir die 
blanke heerskappy in S.A. wat 
die Britse kolonialc beleid in 
Afrika vertccnwoordig en u sal 
opgemerk het hoc mcer en hoc 
vinnig akuut hierdie saak vir 
ons word. Gaan u as O.B. met 
gevoude hande sit of uitspan 
wanneer u woord en daad nodig 
is om 'n nngeslag te red? Ek 
stel u die vrang. 

MEER AS PARTYE 

Daar is meer elemente In die 
volk wnt hul be!>ondere bytlrae 
t~t sy uitbouing, koers, behoud 
l'n bestemming lewer as net 
politiel<e tmrt)e. Daar is die 
Kcrk wnt vera! in die laa.ste 
tyd hom tl'lkcmale geroepc voel 
om hom duid<>lik oor volksaan
gclcenthede uit te spreck en 
daar is llggamc soos SABRA 
en die F.A.K. Daar is rigtings 
soos die Nuwe Orde, en so meer. 
Hulle alma! het pick in die 
stryd om die volksbestnan. U 
het oolr u bcsondere pick. 

Vandug het die nasionuulge
sindes ook 'n purltment(lre 
front wat oor voldoende mag 
beskik om sekere gevure by 
wyse van wetgewing te be&try 
en !deale te verwe,enlik. In 
die oorlogsjare bet die deel van 
die voll< gesmag m' 'n meer<ler
heid vnn eeu om <lie kwaai 
Brit'!-imperialistiese rigting in 
die vnderland te betiindig. Van
tbg bet bulle 'n sterk meer
dt>rheid. 

I<! <lit 'n republik<'in"e meer
clerh<'id? lndil"n ni<', i~ u taak 
dan afgeduan '! 

O.B. ONAFHANKLIK 

Laat ek sluit met die bc
klemtoning van die felt dat 
die O.B. onafhankllk is en bly 
van enige politieke party. 
Maar hy kan met enigc goed
gesindc party saamwerk wat 
dit vir hom moontlik maak, en 
hom steun sender soos 'n kui. 

<vervolg in kolom 2) 

• .. DIE O.B." wore! ceclruk <leur Pro 
Ee<:le.la Drultkery, Stellenboacb, 't'!r 
clle elenaara en uJtcewer•: VOORBLAQ 
(El~.) Beperk, Groote Kerk.:ebou 
70S, POIIbUI 1411, :l:trkple!D, lt&&po 
lta4. 
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