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Gereglstreer aan dle Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. 

Jrg. 10 J{aapstad, 8 Augustus 1951 Prys Sd. 

0.8.-LE.DE. UITGE.SLUIT 
Die leiers van die Afrikanerparty en H.N.P. het verlede Donderdag 

'n gesamentlike verklaring uitgereik oor die kwes~ie ,·an samesrnehing. 
'n Nuwe party. met die naam Nasionale Party word heoog wat vuu sy lede 
,onverdeelde trou aan die party as politieke organisasie" eis en waarvan 
die program van heginsels, wat op die huidige twee partye se beleid hen1s, 
deur 'n gesamentlike kommis~ie gefonnuleer !'al word. 

Vir 0.8.-lede is die helangrilc.sle decl Yan die veddaring die ,·erwy~;ing 
na 'n onderneming wat deur lede ,·an die tans hestaande parlye onder
teken sui moet word voordat bulle a~; lede Yan die nuwc party opgeneem 
kan word. Lede wat bereid is om die hepaalde ouderneming te onder

Nr. S6 j teken, sal beskou .word as ingeskrewe lede van die nuwe party. 
=============================== 

VOLKSBEWEGING MOET NOU 
Die ondl'rneming is di~>s~>lfde a.; 

d!c wat in dec li.N.P.-konstitusil~ 
\'Ctskyn, <'n wat ondl'r mt>l'r 
lui: 

,Eli verklaar verdt>r dat ek 
nie lid is van enige aml~>r 
politit>ke party of organisasle 
met 'n politif'ke strekking 
nie.'' 

""' 

PARLEMENTERE TERREIN Die vraag wa t elke O.B.-Iid 
dadelik sal stel, 1s: Aangesien 
hlerdie ldousulc dieselfde is as 
d ie berugte di~kriminasie-klou
sule wat in die verlede deur die 
H.N.P.-leiding gebruik is om 
O.B.-Ied' nic net uit die H.N.P. 
tc hou nic, maar om hul kandi
datuur a.s ledc van d ie Afrika
nerparty te verydel, betekf'n 
dit dan dat die diskriminasie 
teen 0 B.-lt>de gehandhaaf 
word in die nuwe party? 1m
men;, teen wie is dil' klou<tule 
gemik anders as teen O.B.-lede? 

A.K.G. 
Deur die bestendiging van die vyandskap B ET R E E 

teenoor die 0.8. gaan nou 'n nuwe reorientering ""' 
op die ~ebied van o.ns politieke str yd ingelui ----=. S E 
word. Dte gebeurtemsse wat mekaar nou gaan 
opvolg gaan in ons politieke geskiedenis bekend 
staan as die vrymaking van die nasionale Mrikanerdom van partydiktature. Die deur word nou 
oopgemaak vir die betreding van die parlementere terrein deur 'n volksbeweging, ter wille van 
repuhliekwording, deur middel van volkskaudidate wat parlementere pligte sal moet aanvaar, 
verklaar mnr. J, A. Smith, onderleier van die 0.8., ua aanleiding van die handhawing van die 
vyandskap teen die republikeinse Ossewabrandwag deur die voorgestelde nuwe party. Hy skryf: H!crop werp Die Burger in 'n 
Die Voors,eni.gheid het met 

groot lankmocdigheid telkemale 
die Afrikancrvolk geleenthcid 
gcgee om 'n vrye volk, verenlgd 
op ele christelik - nasionale 
grondslag, te wces. Maar ons 
is nog so bcklemd met vreemde 
cuwels waa.ronder die mees 
volkskadelike is die partygc
sindhcid van Britsc vcrordcning 
dat die volk nog steeds by elke 
God-gegewe geleentheid kies 
om liewer aan die ,vleispotte 
van Egipte" vas tc hou as om 
sy cie roepin.g tc volg. 

Pas 'n ticn jaar gelcdc kon 
ons 'n sterk verenigde volk 
gehad hct wat hom met sukses 
sou kon verdedig het teen die 
vernederende bewlnd van die 
Smuts-regering en Britse oor
hecrsing. Maar H.N.-Parl)'leiers 
bet verkies om die eenheid wat 
daar was te verwoes deur eers 
binne eie geledere te twis en 
te !;k:eur en toe daarna die 
kragtigste faktor en steun van 
die na volksoorwinn'ingreikende 
volksbeweging te nrwerp en t~ 
bekn.rnp deur twi11, haat en 
laster en l'.odoende die nasionale 
geledere te verswak. 

Hierdie daa.d, die swartste in 
die politieke geskiedenis, bet 
'indertyd die nasionale Afrika
nerdom magteloos op sy kniee 
voor die jingo-skrikbewind 
neergevel. 

VYANDSKAP BESTE~10IG 

En of hulle dit erken of nie, 
elkeen is tog bewus dat daar
dle daa.d wat tans deur die 
amalgamercnde partylelers ge
handhaaf en bestendig word, 
die Afrikanerdom se vordering 
op die pad na sy bestemming 
jare, moontlik geslagte, agtcr
uit gesit het. 

Ek verwys na die handhawing 
E'n beste-ndiging in die amalga
meren<le partykonstitu..,ie \'an 
die uit~luitings- of vf"to-artikf'l 
wat O.B.-lede M>nder verbreking 
en ,·erwerpin,- \'an hul ced ver
hoed om lid vnn die amalga
meerde Nasionnle Party te 
word. \Vie hom nie vyand 
verklaar van die O.B. nie, sal 
nie onder die vaandels van 'n 
l\lala.n en 'n Havenga ook kan 
~;tap nie. Aileen ontroues. 

Dr. Van Rensburg 
Siek 

Na ons vcrneem is dr. J. F. 
J. van Rensburg in Pretoria in 
die bed weens 'n ernstige grlep
aanval. By ter perse gaan is 
gecn verdere inligting gcltry 
omtrent sy toestand nie. 

NOU DUIDELIK 

Noudat ons versekerd is dat 
die partye ons nie as. lid met 
beboud van ons O.B.-lidmaat
sku.p w'il he nie, word bokant 
aile twytel aau die volk getoon 
en bevestig wa.t u tog altyd 
geweet bet, dat die Nasionale 
Party nie eenheid buite sy ele 
partygeledere nastrewe n1e. ln
teendeel. Solank by all patty 
maar net 'n meerderheid met 
of sonder die breere Afnkaner
volkswil kry, of, a lternatief, 
die erkende Opposisie van 'n 
bcwin<lvoererrde party kan wees, 
i!ll bulle tevrede. Verder strek 
partyide-a.le rue. 

Die verantwoordelikheid teen
oor die volk berus gelukkig 
nie by ons nie. Eenmaal sal 
die volk wei ontwaak en reken
sltap els. 

Maar hicrdle uitsluitingstap 
deur die leiers van beide amal
gamerende partye gedoen, gaan 
nie alleen vir ons volk nle, 
maar vir die hele Brilse State
bond tog verrelkende gevolge h~. 

NUWE BEWEGING 

Dlt kondig- aan die verha&.ll
ting van die koms van 'n ander, 
en hierdie keer, egte nasionale 
fro:rt wat 'n eie orgaan of 
mondRtuk vir volkseenhe'id en 'n 
christelik-nasionale rt>publlek op 
die parlementere terrein gnan 
vind. Ek bNioel republikeinse 
verteenwoordigers in die Volks
raad 

Namcns myself as Afrikaner, 
in my hoedanigheld as 'n ver
antwoordelike Ieier van die O.B. 
en namens die volksbcweging 
hot ek verskeie male in die 
openbaar byvoorbaat die ceo
wording van die H.N.-party en 
die Afrikanerparty verwelkom. 
Ek het dlt om die volgende 
redcs gedoen: 

(1) Omdat ek rede gchad het 
om tc veronderstel dat deur 
sodanige samesmelting: (a) die 
stryd cteen die volksbeweging 
beeh·.dig- sou word, aangesien 
lede van die O.B. ook lede van 
die Alrikanerparty is en almal 
binne en buite die partypolitieke 
terrein saam verenigd op elke 
sektor van die breere volks
front kon sta.An; en (b) dit die 
komi van die christel ik-nasio
nale republiek sou kon verhaas. 

(2) Omdat afgesien van die 
onderlinge verhoudings van die 
H.N.-party en die O.B. eenheid 
van naslonaalgesinde party
organisaslcs 'n moontlike waar
borg kon wees vir die uitcln
dellke oorwinnlng van nasiona
lismc oor die llberalistlese antl
nasionale clemente in die party
wese In ons land. 

VRY VAN PARTYDIKTATUUR I probeer doon, maar ek kan hom begele!dende hoo!artlkel 'n 
bietjic meer Jig, 

Deur die bestendiging van die 
vyandllkap teenoor die O.B. en 
die ingrawing VO.l>j die geamal
gameerde party in 'n geisoleerde 
ves.tin&', g-n nou 'n nuwe re
orientering op die gebied van 
ons polifieke stryd ingelui 
word. Hierdie gebeurtE"nisse 
wat mekaar nou g:u1n opvolg, 
gaan In ons politieke geskiede
nia bekend staan all die emansi
pasie, vrymaking, van die na
sionale Atrikanerdom van par
tydiktature. Die deur word nou 
oopgemaak vir die betreding 
van die poUtieke parlementere 
terrein deur 'n volksbewegirg 
(in watter organisasies of groe
pe die begeerte ookal bes.taan) 
ter wille van die republiek
wording deur middel van volks
kandldate wat parlementere 
pligte sal moet aanvaar. 

Die tyd van die partydikta
tuur wat ee wie en watter kan
didate gestel mag word, of nie 
moet word nie, is nou vergoed 
verby. DIE VOLK EN NIE 
DIE PARTY SAL VERTEEN
WOORDIG 1\IOET WORD IN 
DIE HOOGSTE RAADSALE 
VAN DIE VADERLAND. 

GELEENTHEID 

U bet ook nou geen verder 
veronderstelde verpligfine-e hoe
;enaamd meer teenoor enige 
party nle. Die drogredenering 
11.11 sou ,jy die Sappe help as jy 
nie die Nasionale Party h elp 
nie," ven·al - altans J.aasge
noemde wil u hulp definitief 
n le he nie. Bulle maak u nou 
vry om u eie verteenwoordi
rlng te soek en te ,·ind. En 
u moet die aan,ebode geleent
heid aangryp. 

Wat nou op die partypoli
tieke terrein teenoor ons as 
republl.kelnsgeslnde Afrikaners 
gebeur, plaas ons in 'n poslsic 
van groter sekerheid wat ons 
plig en ons plek in die volks
politiekc stryd betref. 

As lid van die O.B. en nie 

oOli kritiReer en tercgwys as hy 
lets verkeerds doen. 

MNR. J. A. S:\U'l'H 

Die blo.d verklaar: 

,PRESSIE-GROEPE" 

,G~>en I:'I'OI'pe of organi!la· 
sit>s binne di~> partyverband is 
gewt>ns nif', omdat dit net kan 
lei tot onmin E"n verdeeld
heitl tu-.sen Nasionaliste. 
Danrom word ook - aanbeveel 
dat elke lid van die Nasionale 
Party onder meer sal verklaar 
dat hy g<'en lid L'l van enige 
ande r pol itieke organlsa.sie 
nie. Besondere standpunte in 
vcrband mt"t bcleid, program
me en organisasie moet deur 
die ruime kanalc van die par
ty gestel word t>n rie deur 
d ie stigting of in .. tandhoudinl:' 
van ,pressie-groeP<'' nit>.'' 

Een ding blyk hieruit bale 
duldelik: :Siemand moet binne 

I die nuwe party toegelaat word 
solnnlr by lid is van 'n organi-

1 

susie mt>t 'n pontit>ke strt>kking 
rie. En die bedoeling i-. om te 

Bnite die ystertralies van verhoed <lnt 'n gt>organiseer<lc 
partydiktatuur staande, kan ek , <>tandpu~t, soos byvoorbt>l'ld dif 
en u doen wat die partylid nie I ten ops1gte ,·an 'n republiek, 
mag doen nit>, naamlik die re-ge- binne dit~ pnrt.y bepleit wor<l. 

<Vervolg op bladsy 6, kolom 1) <Vervolg op bladsy 6, kolom 1) 

Klousule 
Teen 

Gemik 
0 .8. 

Die erkenning dat die diskriminasi~klousule wat in die 
nuwe Nasionale Party se konstitusie sal verskyn, ,wesen
lik" dieselfde is as die ou diskriminasie-bcpaling in die 
H.N.P.-konstitusie, tesame met 'n honende venvysing na 
O.B.-offisiere wat dit moeilik sal vind om lede van die 
nnwe party te word, is vervat in redaksionele kommentaar 
in Die Durger onder die rubriek van ,Da\\ie." 

Dlt lui: die Engclse pers lets daaruit, 
, •. . Dit was nie sek<'r hoe- net soos uit adv. Pirow se ,Nuus

hulle (die O.B.-Iede) sou rea- brief' ten cinde anti-Nasionale 
geer op die bepallng dat 'n lid propaganda daarmee te maak. 
,.an die eengeworde Nasionalf' ,.Ek hoop dnt die l'enwording 
Party mo<'t onderneem om nie Yan, die u.x.I•. en A.P. ook ~>ttl 
terselfdertyd lid te wees van 'n betoken, so nie die formele ont
ander politiekt' organisac;ie nie. binding van die O.B. nie, dan 

,Dit is wesenlik die bepa- tog sy verdt>re wegsmelting. Dit 
ling wat tans in die JI.~.P. is swaar vir mense wat ,gene
,·an Kaapland geld. ·raals' en ,hoon,ommandante' was 
.,Heelparty O.B.-lede hct ten om gewone lede of bestuurslede 

ook van die party nle, kan ek 
desverklesend net soveel by 
enige verkieslng as die party
man vir sy party verrig as 
volksbelange dlt verels. Ek kan 
desverklesend sy party doeltref
fender van buite dan as 'n 
dienswllllge dlenaar van blnne 
steun. spyte daarvan partylede geword. van Nasionale lPartytakke te 

Blykbaar beskou bulle die O.B. word. l\laar selfs 'n gewone par
VRYHEID VA..." OORDEEL I nie as 'n ,.politieke organisasic" tylid, ingeslcakel by 'n IE"wen

nle, en ek glo die party maak dige tak, bet grotcr invloed in 
Maar ek kan nog meer as ook maar oe toe. In die meeste die sake van die land a-. 'n 

naslonaalgeslnde O.B. vir my dele van die land bestaan die ,generaal' Romler troepe.'' 
volk doen as 'n lngeskrewc O.B. eenvoudig nie Ianger nie. Uit bostannde kommt>ntuar 
partylld. Ek kan die Nasionale Daar is nog 'n amptelilcc orgaan, blyk dit afdoende dat di~> dis
Party en &y regerirn- steun maar dlt lyk nic of bale mensc kriminasiebopaling gt>mik is teen 
wanneer by lets goeds doe-n of 1 dit nog lees nie. Af en toe haal die Ossewnbrandwag. 
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MAATREELS OM AAN 

BEWIND TE Bl Y 
Die Cape Times verknies hom oor die uitlating van dr. 

Karl Bremer op Uitenhage dat die Herenigde Party stappe 
doen om te vcrscker dat hy nog ,.jare en jare" aan bewind 
sal bly. Met dieselfde skynheiligheid waarmce politici hul 
woorde saam met hul sitplekke omruil wanneer die opposisie 
na 'n verkiesingsoorwinning oorstap na die regeringsbankc, 
probeer die blad in hierdie erkenning 'n unieke H.N.P.
sonde te ontdek. Asof elke politiek e p a rty wat aan b ewind 
kom nie elke maatrecl binne die k oukus behoorlik afweeg 
met die gewig van partyb elan g nie! 

Wat het die Verenigde Party gcdoen toe by aan 
bewind was? E en van sy voormanne bet tydens die 
oorlogsjare selfs opcnlik aangekondig dat sy party die 
Afrikanerdom sal toeploeg met 'n paar miljoen immigrante. 
By 'n dreigemcnt hct dit ook nie gebly nie. Die oorlog was 
nouliks afgeloop toe Britse immigrante by die tienduiscndc 
ingeskeep is vir Suid-Afrika tcrwyl soveel Duitsers as 
moontlik aangekeer is vir verbanning na Duitsland. So 
gretig was die Verenigde P arty om die Afrikaner toegeploeg 
te kry dat sy Ieier selfs geen keuring wou toelaat nie-die 
goeies sowel as die slegtes bet hy by name uitgenooi om 
na Suid-Afrika te stroom. 

Dieselfde geld vir die skole. Terwyl Engelse onder
wysers bulle ten gulll}te van moedertaalonderrig uitlaat, 
is dit die politici van die Verenigde Party wat een stryk 
deur agiteer teen die T ransvaalse maatreel wat belet dat 
kinders van een taalgroep in 'n skool van die andcr 
taalgroep opgcneem word. Net soos die Verenigde Party 
sy stemvee aansuiwer uit oorsese bronne, so word die 
onderwysbeleid ook naarstiglik ingerig oor eenkomstig die 
moontlike stemmewins wat die skole vir die party kan 
!ewer. 

STEEDS AGTERUIT 

1\laar eienaardig genoeg, h oewel aile partye aan 
b ewind hul posis ie t en volle benut om te versek er dat b ulle 
, jare en jare" daar sal bly, h et geen pa rty in die Britse 
stelsel nog ooit daarin geslaag om die r esep v ir e\lig
durende bewind t e ontdek nie. Juis wa nneer 'n party aile 
moontlike stappe gedoen het om t e verseker dat h y nog 
, j a r e en jar e" aan bewiod sal b ly, is dit a sof die kiesers 
ewe p lot seting \ir hom m oeg word-miskien juis omdat hy 
te veel aandag sk enk aan bewindsversekering en te weinig 
a an laodswelvaart. Dit was kort na die oorlog so in 
Brittanje waar Churchill, in plaas van as oorwinnaarsheld 
deur sy volk in triomf ontvang te word, op vcrpletterende 
wyse deur die kiesers verwerp is. Dit was so ook in ons 
land waar die ,Oubaas" van oorlogsvcrcring ewe onver
wags in 1948 van 'n tweederde-m eerderhcid in die P arle
ment tot 'n nederlaag gegly het-ondanks die ,goeie en 
slegtes" wat intussen uit Brittanje aangekom het as 
stemversterking. 

Wanneer 'n politieke party voel dat die grond onder 
sy voete begin pad gee, bly daar net een hulpmaatreel oor 
om sy bewind nie vir ,jare en jare" nie, dog net vir 'n 
paar jaar uit te rek, en dit is om 'n verkiesing te hou 
voordat sy termyn verstreke is. So hct Attlee verlede jaar 
met 'n vervroegde vcrkiesing net-net daarin geslaag om 
'n nederlaag af te wend-nadat hy die vorige verkiesing 
met 'n tweederdc-meerderheid gewcn het-en so hoop, 
volgens gerugte, die Malan-regering om sy lewe met 'n 
vervroegde verkiesing aanstaande jaar te verleng voordat 
hoe lewenskoste dit afknip. 

WAT NODIG IS 

Van Die I
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Die Tonge is Losgt•maah I =~~~~ ~'~b~~~~ I! Brand ... ag by 'die Ossewa 
Die brief van mnr. Johan Uit Robertson skryf mnr. P. 

Fischer van Carolina, wnt ck die mccstc van die Jcdc - ek \V. Kloppcrs: 
voorvcrlcde week gepubllscer . bcdocl hierdle onbetnalde Jede Na aanleiding van die brief 
hct, hct my lcsers sc tongc wat nog hcct nog koud is, en van mnr. Johan Fischer, Caro
losg<•mnak. Uit Middclburg u sal al hierdic punte onder ons llna. oor (1) wat doen die O.B. 
in die Transvaal en Robert- kry. (2) en die lede van die bewe-
son in Kaapland hct l<•scrs ging en die kommentare daar-
g('sluyf om op mnr. I<'isehcr Die Gideonsbende op, mag ek ook iets sli? Die 
sc vrac tc antwoord. My lcsers O.B. is die lede en die lede is 
sc rcaksics hct my hart baic Ten twcedc. \Vat die lcde van die O.B. en die twee vrae kom 
gocd gedoen. Hullc bet vir die die beweging doen? Ek sal u neer op net een ding, naamlik 
soveelstc kccr bC\\.'YS gelcwer dnt 5~ wat ons hlcr doen, so naby wat doen die Ossewabrandwag. 
in die harte van fiY lcde die aan Carolina, en ek hoop neef My nntwoord is kort en beslis, 
vuur vir die Osscwabrandwng Fischer gaan die lampie dnar ona stnan brandwag by die 
nog hcldcr brand. Ek is jam- in Carolina ook nan die brand osscwa en 'n brandwag rumoer 
mer vir die man of die party steck, en ck hoop dnar is nog nic as die osse van die juk af 
wat dink dat die Osscwabrand- ander l{ommando's wat dit ook is nic en daar word gerus nic; 
wag gedaan is en dal daar maar reeds doen. 4!n, wanneer dit so stil is, en die 
met die beweging ,gcmors" kan O.a. hct ons bier twce grocpc vynnd wcct daar word op sy 
word. Vir daardie man of vir lede: akticwe en onaktiewe !cdc. bcwegings gcloer en gclet dan 
daardie party wag daar "n narc Laasgenoemdcs is dies wat of vo('l by bra onrustig. 
ontnugtering. Daar is duisen- , bang" is soos hierbo bcskryf. Ons vyandc, die partye, en 
de !cdc van die O.B. wat sick of weens die nard van hulle vera! hul leiers, is studcnte van 
en sat is van nlksdoen en wag wcrk nie in staat is om mee die O.B.-blad. Vra maar vir 
op die tcgemoctkomcndhcid te doen nan ons maandeliksc mnr. Lawrence waar hy gelees 
wat die politickc partye nooit bl'<irywighcde nle. maar nie aar- het van die kruisie.s van die 
teer.oor die O.B. opcnbaar. Hier- sci om bydraes te skenk as A.K.G. vir 'n republiek wat hy 
die troue brandwagtc is lanka! bulle daarom gevra word nic; sou trek vanaf die Kaap tot 
vies omdat die !deale van ons hicrdic groep is ook stantma- in Pretoria, en as dit sou neer
volk een na die nndcr verkwan- kers. kom op 'n vuishou of sambok 
sci word, en hulle Is gretig om Dan hct ons die akticwe !cdc. is hy ook daarvoor reg. <Ons 
opnuut en met gecsdrif tc vcg Hoewel ·n Gideonsbende, V<'rrig bring hulde, A.K.GJ. Dit is 
'1-ir die t>ehoud van die tradi- ons soms wondere. Die cerstc politieke partyc wnt vra wat 
sionele Afrikancrkocrs en vir \Voensdagaand van elke maand maak die O.B. want van niks is 
die bcrciking van ons volk sc kom ons byeen, beurtelings by hullc meer sel<er nle as dat 
bestemmlng. die huisc van die versklllende bulle te aile tye en onder aile 

Die Ossewnbrnndwag se stil- !cdc, maar meestal by ons hoof- omstandighcdc bcloer word deur 
te, is die stiltc voor die storm- kommandant _ ons het reeds die O.B. wat aan sy kant het 
loop! bcsluit om vcrrassingsbyecn- die Vrouemonument met sy 

komste te gaan hou by die huise 26,000 slagoffcrs en die Voor
van. sommige van die vrocere trekkermonument wat 'n ewige 
warmlede. bcdrciging en gcvaar is vir die 

Die O.IJ. S try zn Stille 

My Ieser uit Middclburg -
.,Rampokker" het hy hom ge-
doop skryf soos volg: 

Ek voel of ck vanaand som
mcr bnie lcltker kan gesels. 

Ek wll graag op neef Johan 
Fischer van Carolina, sc brief 
wat \"crskyn hct in u uitgawe 
van 25 deser, antwoord, sonder 
om cnlgiets aan of af te doen 
op u antwoord nan hom. want 
u antwoord is so reg soos 'n 
koeel. 

Sy ecrste vraag ,.wat doen die 
O.B. vandag?"" sal ek linl{s !nat 
le, want die O.B. stry in stilte. 
en die stryd bly fel. 

Maar op sy tweede vrang 
,.wat docn lcde van die bcwe
ging?" is so reg in my kraal 
en ek wil na. die gclccnthcid 
gryp om vir nee! Fischer tc sc 
wat die !cdc van die beweging 
docn: 

Ous J' ersaak o11s Pligte 

Ten eerste, ons versaak ons 
pligte. Ons trek skoucrs op. 
Ons is wei nog besi<'l deur die 
vuur van die O.B. wat sedert 
sy stigting in ons g('brand, hct 

Elkcen bring iets saam om te 
V<'rkwanscl: 'n bottel ingelegde 
vrugtc, 'n botteltjie konfyt. 'n 
paltkie lckkers, bietjie droo bc
:lkuit, of enige hoeveclheid an
dcr versnaperinldcs, 'n mooi al
manakprentjie nctjics gcraam, 
"n skilderytjie, 'n tatcllappie, 'n 
halfdosyn eicrs. sclfs 'n bottel 
mclk, ja enigiets wat maar ge
brlng wil word solank dit ruil
waardc hct. Ons is gcwoonlik 
om agt of half-agt bymeknar. 
Ons open en sluit met gebed. 
Intussen handel ons sakies af 
wat op die agenda mag wees, 
lees en besprcck hoofkwartier
omsendbriewe, neem die nodige 
bcsluitc, skerts, gesels, lag en 
maak grapples en bietjie mu
sick en veil dan die kwanscl
waarde onder ons op. Dit ge
beur soms dat ons drie of vier 
pond per annd tussen ons ses
of agttalletjie in! Hoe lyk dit? 

partye. 

O.B. B elol?r die Partye 

As dr. Bremer en sy party iets meer tasbaar vir die maar · 
Nouja, a;;ter hicrdle .,maar" 

volk wil gee as maatreels wat sal verseker dat die H.N.P. hi dinge soos gcrustheid, ver-

'n Sommctjic vir die kas, 
waarvan 'n dee! later aan hoof
kwartier gno.n, en sommer 'n 
bale gcnoeglike en plesierlge 
aand 

Ons, die O.B., bcloer hulle, 
hoedat hulle probcer bet om 
partypolitieke munt vir bulle te 
slaan uit die onthulling van 
die Voortrekkcrmonument. Ons 
bcloer bulle en sien dat die 
wapen van die voortrekkers toe 
hullc hul bcstemming bereik het 
en 'n republick gestig bet onder 
die leusc .,Eendrag Maak Mag," 
by die bale en kostelike panelc 
van die monument gemis word. 
Vir my as 0 B. was die ant
hulling 'n blote klug en op ons 
tyd sal die O.B. die republick 
se wapen .,Eendrag Maak 
Mag" op 'n mcrkwaardigc pick 
aanbrlng waarsonder die monu
ment nooit voltooi sal wecs nlc, 
en dan, ja, dan eers sal die 
onthulling van die monument 
plaa.svind van volkswee, en n lc 
ten einde partysterktes te meet 
soos 1n die vorigc geval toe 
mens onder groot banler
opskriftc In Die Burger kon 
Ices van die baie boor-boors 
vir dr. Malan teenoor die geboe 
vir gcnl. Smuts. 

Ons as O.B. beloer die rege
ring vir die huldc wat bulle 
bring aan Indie as rcpubllek 
binne die Britse Statebond, by 
name drs. Malan en Donges. 
Ons wil nog sien die twce rye 
spore wat bulle gnan loop as 
Indie besluit om uit tc tree uit 
die Statcbond. 

nog ,.jare en jare" aan bewind sal bly-ten spyte van die floude belangstelllng, luihcid of 
noodwendige feit dat die Britse stelsel so iets onmoontlik , mocgheid," miskien suinigheid, 
maak-dan moet bulle so gou as moontlik die n odigc en bale van hicrdie soort dinge, 
s ta atkundige h en ormings t eweegbring wat sal verseker en ten slottc, banghcid. Ons is 
dat nie 'n polit iek e p arty n it>, maar die volk a s sodnnig nog behcb met daardie bang
p ermanen t aan bewind sal bly. Ons volk bet onder sy eie heid, daardie skuhcid, daardic 
s t elscl net een soort b ewind gek en en dit was die \"Oiks- vrccs vir agtcrvolging en ver
r egering . Of daar nou ook a l n uwc person e aangt>wys is volging, van belocring en be-

luistering en bcskindering van 
om die a mp va n p resident of volksverteenwoor diger te die interncrings- en rampok-
beklee, aan die karak ter of wese va n die bewind het cUt geen kcrsjare. ons is bang vir ons 
verandering teweeggebring nie--h ulle was a hna l dienare base, ons is bang ons sal gc
van die~elfde \"olk. B u lle het dus ook geen redc gehad viktimiscer word, ons werk vcr
om bulle k ragt e te verspil met maatreels wat moes verseker Ioor. Ons is ook bang - en 
dat bulle ,.jar e en jare" aan bewind bly nie. Die blote crgstc van niles, ons is s~aam 
gewet ensgetroue vervulling ' a n hul taak en die k onse- - dat ons vrlcnde of familie
k wente uitloering van die Yolksbeleid, was genoegsame lcde wnt partyaanhangcrs is, 

moet wcct ons is !cdc van die 
waarborg vir hul handhawing, soos on der meer geblyk het O.B. 
in <lie geval van 'n ma n soos P a ul K ruger wat , ·ir meer Ons is nog o.B. in murg en 
as twintig jaar d eu r sy volk in r eger ende h oedanigh eid been, maar die K.G. is nie die 
gebruik is, en wat, te oorcleel na die Jaast e verkiesingsyfers, man nie. die K.G. het met 
nog steed~ in gewildheid t oegeneem h et. Smuts geskakel, die K.G. hct die 

Wat vandag veel met>r nodig is as maatrciHs om vir O.B. mislci en sclfs verraai ... 
,jare en jare" aan bewind te kan bly, is 'n stelsel waar OM ~1ct 'n persoon.like altsi.e 
die volk weer regstreeks in die bewind vertet>nwoordig sal I t?cn n andc: O.B.-lld of o!fl
wees in plaas van deur middel van agentskappe in die ster! en .,as dte O.B. sulke. men-

. . se 1n r;y geledcre het, w1l ons 
vorm van georgamsecrdc en wedywerende partye, wat mt- Hewers n iks met die o B te 
cindcli~, in. hul poging om nan bewi~d te .bly, sclfs die seu.n 

1 

doen hC soos hy nou is ni~ : . " 
van die e1enaar doodslann- soos m die g eval van die Noujn, ondcrvra maar vnn-
Bybelse gelykenis. dng al die O.B.-gesindes, en selfs 

Die K l(•in Bietjies Suur
d(•eg 

Af en toe stuur die komman
dant so 'n ,skakel"-omsendbrie
fic nan elkecn wat maar enlg
sins O.B. vocl. Dis vir die ont
vangers daarvan om daarop te 
reag<'er. 

Nee! Fischer kan van Sen
trale Hoofkwarticr, Posbus 1230, 
Pretoria. O.B.-skryfblokke en 
bypassende kocverte en ook sil
wer wapcntjies bestcl om daar 
tc vcrkoop - en die opbrcngs 
ann hoofkwartier stuur - waar
h<'cn hy ook sy lcdefooie kan 
sluur. 

Oom Sybrand, ek sc, ck voel 
sommcr lckker om te s!cn dat 
hicr in my buurdorp ook nog 
'n staatmaker is wat hom nie 
op bestaande sake vcrlaat nie, 
of daarin berus nie, maar wat 
sock na die skakel '"an die ket
ting wat losgeglip het. Ons 
moet maar die rcddingsgordels 
ultgooi sover en sovcel ons kan 
. • . Dit kos net 'n kh>in bi<'tjie 
suurdceg om 'n slcottcl dccg te 
!ant rys. Elke Gldconsbende Is 
'n stukkie suurdeeg. 

Vluggies 1w Koning se 
Paleis 

Ons wil nog sien en hou bulle 
dop hoe anti-kommunisties 
hulle is tecnoor die Russiese 
gesantskap in Pretoria en of 
bulle reken dat Pretoria nie in 
ons land is nie. 

Ook of die uitdccl van die 
volk se geld onder bulle, vry 
van belasting, net so anti-kom
munistics is as wat bulle voor
gee bulle is. 

Ons hou die Regering dop as 
brandwagtc in hocverre bulle 
hulp of verset verleen nan 
die boikot-beweging teen die 
Asiatc wat met die een hand 
bier hope geld maak en met die 
ander hand ons boikot. 

(vervolg op bladsy 3 kolom 1) 
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NOG NOOIT IS KRUISIE: 
VIR RE:PUBLIE:K GE:TRE:K 

Daar bet haie belangrike politieke verskuiwings in one land plaas
gcvind wat noodweudig verreikende gevolge moet he, bet mnr. W. R. Laub
scher, voorligtiugsoffisier Yan die 0.8., gese tydens ' u hesoek aan die 
Upingtonsc generaalskappe. 

BRILLE 
Brtnc 8 oocarta M YOOI'IIIaU vir brtlle Da o-. 

GO.EIIC WEB.&: TEEN BD.I.Dn! PBYSJ:. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

In die eer~te in8tansie het die regeringsparty afgedwaal van die lwcrs • .. .. 
wat hy in die ool'logsjare en gednrende sy opposisieekap gevolg het en hy het 1 ~':::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.; 

Maitland.straat, BLOEMFONTEIN. 
lleMelr ._ of a!aJ1 om ~ 

gelcidelik ingcskuif in die plek wat die ou Sap-party altyd in Suid-Afrika 
"·olgestaan het. Die opposisieparty bet op sy heurt so vcr weggeskuiwe van 
~y ou staau plek dat by 'n splinteruuwe liberalistiesc party geword het. As 
gcvolg van die rE'gcringsparty se verskuiwings is daar op die p3rlementere 
tcrrein vandag gt-en organisasie wat die onYervalste nasionale republikeinse 
heginsels Y3n one volk bely en 113!->h'eef nie. Hierdie IN>:mte sal die 0.8. 
onvermydelik moet opvul, want die 0.8. is die enigste politieke organisasie 
wat nog trou is aau daardie gewyde Afrikaneride3le wuarvoor soveel gely en 
gc~try is - tot so kort gelede nog as gcdurende die TweE'de Wereldoorlog. 

Van Die Os Op Die Esel 
(vervolg van bladsy 2 kolom 5) 

Hulle vluggies om die bcurl 
na Buckingham-paleis en Dow
ning-straat hou ons dop, en 
hoe bulle arm om die nek sit 
met andere wat gearmd sit met 
kommunlste. \Voorde wek, maar 
dade trek. As brandwagte vir 
nog bale nnd<'re dinge, en om 
slapende honde nie wakker te 
maak nie bly ons voorlopig 
maar daarvan stil. 

Wit nit! '11 ,Royal" 
1\'asiollalc Party help 
Stig rti(• 

Die partyman op straat kan 
jou vra of daar nog 'n 0 B 
bestaan omdat die partye se 
pers wat hy te Ices ,kry dit vir 
hom onmoontlik maak om iets 
van die O.B. te verncem. Dit 
is om die rcde dat die offisier 
so groot geskrik het toe die 
O.B.-lid van Carolina teenoor 
hom die opmerking gcma.ak het 
van die baie koningsprente aan 
die muur en elders. Die partYJe 
en vera! die ,Royal"-gcworde 
H.N.P. is ingckcrkcr net soos 
in 'n Roomse kloostcr, maar as 
die brandwagtc sondcr rumoer 
of lawaai net wakker bly en 
wag staan sal jy jou verbaa.s 
oor die groot insamellng van 
stcmmc vir die O.B. wat sal 
dien as beloning op di<' dag 
van 'n algemene verkicsing 
waa.raan die O.B. gaan deel
necm. Oor die sogcna.nmdc 
samesmclting tusscn die H .N.P 
en A.P,. wil ek sc: Die O.B. 
wil 'n volk bou en nie 'n 
,Royal" Na.sionale Party nlc. 

..,.... ~.:...:! 

Engdand moet eers 
Bctaal, dan sal ons V eg 

My Ieser ,Uil," uit Stcllcn
bosch, wat voorheen oor belas
tings gcscls hct, kom nou met 
'n splintcrnuwe plan voor 'n 
dag om die Britse protcktoratc 
in die hande te kry. Hy skryf: 

Dit is nou waarlik interes.!lant 
om te sicn hoe ywerig ons 
geword het om die Britsc 
Empire sc oorlog in die Midde
Ooste tc gaan veg. Ons minis
ter van vcrdcdiging sweef tus
sen bier en Londen om ons 
dicnstc aa.n te bled. 

Dink u en u lesers nie dat 
ons besig is om 'n guide kans 
te verloor n !e? As Engcla.nd 
en die Britsc Statebond wil 
gebruik mnnk van ons dienstc 
moet hulle dnnrvoor betaal. Gee 
ons eers Bctsjocanaland, Swazi
land en Basoctoland - en dan 
sal ons help. 

Twee keer i.s ons a! met die 
belofte van hicrdic dric Britse 
kolonies in 'n oorlog van mil
jocne pondc gcslrcH. Moct ons 
dan nou weer op die nooit
bctnal-sisteem ons seuns en geld 
opoffer? "'at dink u daarvan? 
Ons koop mos die dolla.r-wapens 
waarmec ons moct gann oorlog 
maak. \Vaarom sal ons dan nie 
met Britse kolonics bctanl word 
vir ons dicnste nic? 

I 
Die groot verskil tussen Nat 

en Sap was al die ~are gelee 
in hul verskillende gesindbede 
t('rnoor Brittanje en Suid-Afri-
kn. Die Sap was die man wat 
die Britse konneksil' wou hand
haaf sodat Suid-Afrlka Brits kon 
bly en die Na1i was die man wat 
die Britse konneksie wou knlp 
sodnt Suid-Afrika republlkeins 
!<on word. I n sy opposislcdae 
hct die huidige rcgerlngsparty 
!tragtlg gepleit vir die verbrc
king van die Britse konneksie, 
mnar vandat die party Sy Ma
jcstclt sc Suid-Afrikaanso rege
ring geword het, verkondig die 
partylcicr dat Suid-Afrika 'n 
koninkryk in die Britse State
bond wil bly en hy bcvccl sclfs 
by rcpublikeinse Afrikaners nan 
dat a!! Suid-Afrika ooit eendag 
'n rcpubliek wil word, dan moet 
die Britse konneksie gehand
'laaf word. In sy opposisirdae 
het die leil'rs van die regerings
:>arty vir bulle volgelinge ge<oi> 
tat die weg van Ierland na 'n 
nye republil'k buitekant die 
Britse Statt•bond gevolg moet 
.vord. Vandat bulle Sy l\"taje'l
~eit se mlni<oWrs geword bet s(\ 
hulle vir bulle volgelinge dnt 
die wt-g van lndie na 'n onvrye 
republiek binnrkant die Britse 
Statebond gf'volg moet word. 

WEGGESKUIF 

Die regcringsparty het wegge
skuiwe van die ou Nat-stand
punt van verbreking van die 
Britse konnckslc wat hy in sy 
opposisiedae gchuldig het, na die 
ou Sap-standpunt van hnndha
wing van die Britsc konneksie 
Ten aanhore van die V.P.-oppo
Jisic het die cerste minister 
reeds in die parlement getuig 
-loedat die Brlttc beslag gele 
:1et op sy gees. Vandag is re
::;-eringsparty en opposisieparty 
:tlbci handhawers van die Britse 
konneksie en net die Ossewa
orandwag staan nog op die plek 
waar die regcringsparty in sy 
:>pposisiedae gcstaan het toe hy 
:1og die Britse konneksie wou 
knip. 

Dit is besonder insiggcwend 
~m na te gaan hoedat die nuwe 
pro-Britsheid hom openbaar in 
lie praktiese stappe wat die rc
gE.'ring doen. 

AFWYKINGE 

Volgens die eerste minister 
spandecr Suld-Afrika meer as 
£100,000 per maand in Korea -
nie om teen kommunisme te 
veg nie. En volgens die minis
ter van vcrdcdiging ook nie om 
teen· Sjincsc agrcssie te veg nie. 
Die vraag Is al gevra waarvoor 
Suid-Afrika dan in Korea veg? 
Die antwoord i'l dat ons oorlogs
oogmerke in Korea dieselfde is 
as Brittanje s'n. En Brittanje 
wil vrede met die Sjinese kom
muniste en agre!I"!Ors h~ en bulle 
'n plek In die V.V.O. gee in 
die hoop om sy kapitaalbeieg
gings in Sjina d.aardeur te be
veilig. Gevolglik mag Suid-Afri
ka nie teen die kommunisme 
v<'g nie, . eu oolc nle teen die 
Sjinese agressor nie, want dit 
sal bot.s met Britse oogmerke 
in die Verre Ooste. En dit mag 
Sy Majesteit se Suid-Afrikaanse 
rE.'gering nie doen nlc. 

GROO~TE AANDEEL 

Op die Londensc Verdcdi
gingskonferensic het die Suid-

(vcrvolg op bladsy 4 kolom 3> 

NATURELLEKERKE 
TEN GUNSTE VAN 

SEGREGASIE 
Afgevuardigdes van II Natu

relle k ('lrke bet in Oos-J,onden 
'n N•nparige besluit aangenet>m 
dat bulle die beleid van apart
heid en die wet op groepsgeblede 
aanvna1•. 

Volgl'ns 'n verklaring van die 
boof.,('kretuiis van die kerk('l, 
een''· J. Tl·ali, voel die kerke 
dat bulle grnag op bul eie wil 
ontwikk('l, en apartheid en dil' 
wet op groepsgebiede is nood
saaklik a'l bulle as afsonder
like kerke moet voortbestaan. 

Die Briti'>e wolbemarkingsraad 
het vir sy eerste jaar 'n wins 
van £13,000,000 getoon. Dit ver
teenwoordig die verskil tusscn 
die prys wat op veilings behaal 
is en die wat aan produsentc 
betaal Is nadat bemarkingskoste 
afgctrek Is. 

BRITJIES WIL SOMMER 
LUI-LUI GROOTWORD 

In navolging van bul vaders wat steeds minder en 
mioder wil werk '\'ir meer en meer geld bet Britse skool
kinders non ook begin om 'n ,vakbond" van skoolkinders 
te stig ten einde te agitecr vir 'n vierda.agse skoolweek. 

Die eerste soortgelylte vuk
bond is in die arbeidersdistrik 
Durham gE.'stig waar soveel as 
20 perfient van die kinders reeds 
op \'rydae wegbly van die 
skool. Jlulle is hoofsaaklil< 
kinder:. \'an mynwerkers. Skool
hoofdc wcet nie meer wat om 
aan tc vang nic. Hulle het 
skoolbcamptcs versoek om die 
kindcrs ann te kecr en in 
sommigc gcvalle is dagvanr
dings teen die ouers uitgereik 
wat die stokklesdraaiery oog-

luikend toelaat. Die enigste 
gcvolg was dat mccr kmders 
by die vakbond aangesluit het. 

Waar daar by die oucrs aan
gedring is om briefics aan die 
ondcrwysers te skryf waarin 
vcrskoning vir die kind sc 
afwesigheid gemaak word, het 
dlt ook nie die gewcnstc uit
slng gehad nie. Een ouer het 
!!Otnmer reguit teruggeskryf: 
,F:k dink hierdie briefskrywery 
is sommer pure bO&'" 

VERJAARDAGVIERING 
Die amptelike verjaardagviering van ons Komman
dant-generaal en die Ossewabrandwag, word vanjaar 
te Lichtenburg gebou, op Saterdag, 8 September 1951, 

vanaf 3 run. 
Tussen 2- en 3-uur nm. vertrek ons in groepe vanaf 
die Afrikaanse Koffiehuis, Scholtzstraat, Lichtenburg, 
na die feesterrein. Sorg dat u voor 3-uur nm. daar 

aankom. 
Alle belanghebbendes word hartlik uitgenooi na die 

feesviering. 
Daar sal volop skaapvleis, wors en lekker Boere

geregte te koop aangebied word. 

PROGRAl\1: 

4 nm.: Ontvangs van ons K.G. en mev. Van Rensburg. 
Vlaghysing. Skriflesing en gebed. Vcrwclko· 
ming H/G. K. J. H. Behrens. 

4.30 nm.: Gesellige vcrkccr - Verkope, ens. 
6.30-7 nm.: Aandetc. 
7 nm.: Oorhandiging van verjaardaggeskenkc en 

adres aan ons KG. en mev. Van Rensburg: 
H/G. D. J. van Rooy, voorsitter van Groot
raad. 

7.30 nm.: Toespraak genl. Petrus Grobbelaar. 
8.15 nm. : Toespraak Kommandant-generaal. 

Kom Seker en Kom Vroeg! 

~aat' le Hit mag wees 

ommanoo 
-die~ 

Suid-Afrikaanse sigarel 

#I-N## II' 
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fARIEF Vffi G.EKLASSIHSJ;t:RDJo; ADYEltTE!IiSIES: 

llubboudc.Uke Kennl8~t·wllli;S: 

(Verlowlng, buwellk, geboorte, etert.:eval, In memoriam, gelukwenelnJ, 
ena.) ld. per woord; minimum 2/G per pl~lng. Vooruttbetaalbaar. VIr 
herballnp 2!1 pet. 81fslac. 

IIAndelaadvertMJIIMa: 
Eerste plasln& 211. per woord. VIr herhalinga 2:1 pet. atslag. 

lntekeqeld op ,Dio O.B." (\·eral<:rn woekllkll): 12/6 per jaar of 8/3 per 
e maande. Voorullbetaalbaar. Stuur advertenaiegetd, bestelllngs, en tntekencetd 
na VOOBSL.&G (!:DllS.) BPK., P1>1bU1 Ull, Kaapatad. 

BENODIG 
On&"etroude of Joncr;etroude blunkt• 

plaaevoonnan. MOt>t sober, eerllk en 
hardwerkend weea, moet met volk kan 
wert< eo kennla be van gemengde boer· 
dery, aaai, wlngerd, melkery, ens. 
Goeie aaolarts vol(;tM kwallfikaales en 
sal vermeld "·ord by aan'!Oek or per· 
aoonUke ooderhoud. Persooo wat bane 
11 vir hande-a.rbeld moet aasebllef nle 
o.ppllseer ole. Aansoek: J. 1'. DUrr, 
Rondevlcl, ~lalm~sbury. 8/8/2 

Onderw)!OeJ'e11 vir drle beginners vol· 
gena Goewerments-slllabus. Begin 
eerste kwM'taal 111~~. Salarls !:lO por 
kwartaal. Vrye lnwc.ning. Gerletllke 
hUla op plaaa. Meld kerkverband. 
Antwoord J. 1'. ,·an der M-e, lkra
mle, Posbus 111. Kaallaagte. 1/8/38 

GRYSBARE 
ORYSBAAE heratel, akUfera .,..,. 

wyder, hart&Totl bevorder, joncvoor
koma Ytrsektr, dlt w&&rborg GRY8-
llAABWONDEB, die jonptt kUDI· 
matlge wtreltlwooder ba.ar· en kopnl 
Yoedln;amlddel u, sl<adelooa, ltleuralot· 
vry, !I/· per botttl geld met btllttlllnc. 
Bo6rec"•-mttlrteb, Poebaa un. 
lo.b&DneebiD'lf, C/1/8/t'i 

Besoek ons Tak in die Wandel
pug, Groote Kerk-gebou, 'llir 

Radio's, Elektriese Tocstelle en 

Meubela. Skryf aan ons Pos

bestellinpafdeling, Phil l\lorkel, 

Posbus 2'721, Kaapstad. 

WONDERLAND VIR REISIGERS 

A.DtiV71 kliAIID&Up Joaar, kopftl 
voedlng. Herstel &J')'ahare en baard 
blnne een maand tot natuurlllte kleur, 
ot geld terug. Geeo kleuntot. 618 
Per bottel, poevry. Kontant met be
etetung. Dlo Boerevrou, l'oebue 'flllt, 
lohannelbUJ'I'. P'H/8/GO 

l\IEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaal 

of alekte en ll•.ratol u reiPJlatlc• 
ertenls OESONDHEID, ona buldk oor 
die rulddela en bohandd aile alekt•. 
•~<ryt, lnllgtlng llT&Ua.-noerel'tll'
·nloldcla, p.,..".. un. Joh&AAtwburc. 

A/1/8/U 

Voor u •llo boop ,. ... ceaeelbc taat 
va,.r, en u aan tile erc•te ooderwerp 
ekryf, dan vir oulaM, raadpleeg 
Ole Doel'flvrou, Bua 75119, Jobanne1burg. 

(Nr.l) 1/8/tV 

BJ!IU.NDELING GRATIS. - Ona II 
daar eo oortulg Y&n dat ona ' n esta 
SUld·Afrlkaan.ae geneeamldtltl TIJ' Ru· 
matlek, Ltndepyn, Heupjlg en Ytrwante 
kwale ontdek bet, dat ona •n cr&tls 
proermooeter aan entge Jyer sal atuur. 
- Stuur 1/8 Tlr poaa:eld, ens., aan: 
ANDREWS Sill PYNPLEISTJ:RB, Poe· 
bus 77!1, Pretoria. 8/12/11 

HEUBELS 
)lEO.Rlii:L8.- Beter meubell teft 

~IJJik~r pryae Bat.awaent He•, a toot· 
~ll.rretjl.,., clrlewlele, llnoltumo, tapyte. 
tna., ook altyd In voorraad. Geeo 
><atalo.;ua Meld waartn u bel&nl'tlel 
-\."l~~EB-YEUBEL8, Lanptraat 171, 
ltaapatad.. J/lll/11 

RADIO 
Wli\Y E.N LOUW, dte ~r<>emtle 

Ral!lo·lngenteura, 8\Ultwea:, PAROW, 
vtrkoop en heratel Radio'• en lCitlttr1e11 
!l"CHI!Iteue. oereclltreercle Elektrllltatt. 
aann-ere. li'Mn I ·IU6 

Wie van ons hct nic as kind die stuurwiel van die 
fantasie gegryp en tot andcrkant die blou bcrge gaan 
ry nie? En wic hct nie al probccr om na wonderland 
te reis en die rei:; self 'n wonderland gevind nie? 
Dit geld vera! vir ons wat die 
uitgestrekte velde, bosse en berge 
onder die wye hemel het om te 
deurreis. 
Dit is dan ook paslik dat die groot 
vervoerstelsel wat per spoor, met die 
pad en in die lug aan ons behoeftes 
voldoen, aan ons moet behoort. 

Su'o ·AfRIHAANS[ SPOORWEE. LUGDIENS L PADMOTORDIENSTE 

, 

KONING HET NOG ALTYD 
VERKIESINGS GEWEN 

Afrikannsc minister van verde· 
diging groter verpligtingc, vera! 
glo ten aansien van die Middel
Ooste aanvaar as cnlge ander 
suster-koninkryk. Dit IM'teken 
dat a"! Brittanje 'n olie-oorlog 
in P{'rt~ie gaan ontketen, net 
soos hy in 1899 'n goud-oorlog 
in S'uid-Afrika ontkt"tl>n het, dan 
sal lojale Suid-Afrika. Perse 
moet raan &kiet net soos lojale 
Australie, Kanada, Nu-Seeland 
en ander susters, d<'!ttyds Boere 
in Suid-Afrika kom skiet het. 

Ons hoor ook dcesda.e dat die 
mini- l(.;r van verdediging besig 
is om vir Suid-Afrika 'n eie vloot 
op tc bou. Dit biyk dat Brit
tanje nie kan bekostig om al 
sy skepe op see tc hou nic, en 
dat hy verplig is om sommige 
in tuishawens op vcrsterkwater 
te hou - tot verswakking van 
t:lie Britse vloot. \\'t"er tree lo
jale Suid-Afrika In die bre<,se. 
D!(!> ministe r , ·an verdediging 
koop die Brit"'e skip, . betaal 
ltont:mt daarvoor en betrull te
Wt'ns om die skip op die see tc• 
hou, en as Brittnnje ool'log 
mank is die "kip deel van sy 
vloot! Hierdle hulpverlening 
, t'rhoed dat die Statebonds-vloot 
vN·swnk. In die praktyk bete
lten dit dat die Britse vloot II;) 

sterkte handhaaf op koste van 
die Suid-Afrikllllnse belastingbe
taler. Enlge Sap-regering sou 
trots gewecs het op sodanige 
lojale hulpverlcning aan Brit· 
tnnjc. 

VASGEBIND 

As gcvolg van die nuwe aan· 
vaarding van die Britse konnck
sie en van die . prysgawe van 
die afskcidingsideaal is Suld
Afrika vandag opnuut op poli· 
ticke gebied aan Brittanje vas
gebind en op milit~re geblcd is 
ons land lngeweef by die Britse 
State bond. 

Totale apartheid die enigste 
waarborg vir die handhawing 
van die blanltc hecrsl<appy en 
die enlgste alternatief vir uit
eindellke gelykstelling is reeds 
deur die regering verwerp. Die 
ekonomiese integrasic van die 
naturd en die nie-blanke in die 

<Vervolg van b!adsy 3, kolom 3> 

Transvaal en die Oranje Unie 
van die Vrystaat snnmgesmelt 
om die Suid-Afrikaanse Party 
te vorm. Dit wa'l dit• nnsiona.'\1-
ge!>inde party van destyds. Die! 
Unionlstiese Party was die em
pire-ges!nde party. Twee jaur 
nndnt wyle genl. Dotha die be
wind nanvam: bet, in H>l2, moe., 
wyle a;-enl. Hertzor IIY knbinet 
verlaat as protes teen die re
gering se verbritsing en mors 
hy 'n een<.llme na ... ionale stryd 
brgin voer. 

In 1924 het die Nasionale Par
ty aan bewind gckom en sle«s 
lwec jaar latl'r in 1926 het gcnl. 
Hertzog na die Britsc Empirc
konferensie gl'gnan. Hy het te
ruggekom as 'n hoogstevrede 
man met die Britse Empire, 
want hy het soewereine onar
hanklikheid vir Suid-Afrika ge
kry. En dr. Malan was so te
vrede met die Empire dat hy sy 
bcrugte stelllng dat Brittanjc 
,.die moeder van ons vryheid' 
is, uitgejuig het. .:\laar ,.n.,ien
de lede van die volk was nie so 
tevrede nic en die Republikt•in· 
!'ie Bond hl't In hierdie jare ont
staan. 

JONGSTE 0:\ll\IESWAAI 

In 1948 het die H.N.P. aan be
wind gekom en slegs tien mann
de later hct ook dr. D. F. Ma
lan die konferensie van ecrste 
ministers van die Britse State
bond in Londen gaan bywoon. 
En ook by bet 'n hoogs tcvrede 
man te ruggekeer, want Suid 
Afrika. bet nou die l'l'( gekry 
om 'n republiek binnf'k!\llt die 
Britse Stutebond te word. Sederl 
sy bewindaanvaardlng het dr 
Malan verder gegaan as wat 
enigc Icier in Suid-Afrika nog 
ooit gcgaan het. Hy het nic 
aileen 'n pleitbesorger van die 
Britse konneksie geword nie, 
maar hy bet ernsti,;e pogings 
anngewend om die nf.,keidings
ideaal u it die Afrikaner se re
publikrin'le strewe te <;II)' en dit 
tt" vervnng deur 'n vervah,te 
soort republikaniRme wat ge\Yil
lig is om die Britse konneksie 
te hundhaaf. 

blanke samelewing is aanvaar. SA:\fES:\IELTING \'OLG ELKE 
Dit i;, die beleid van die Sap en KEER 
die knpitalis waarteen nasionalt" 
Afriknn!'rs jarelank gewaarsku Wyle genl. Botha se soge· 
en gf'!>try bet. Dit moet onthou naamde konsilinsiebeleid van 

OORSAAK 

Wat is die oorsaak dat die 
politieke patroon wat in 1912 
ontwerp is homsclf voortdurend 
In ons land herhaal? Waarom 
verbrits die nasionale politieke 
partyc alma! nadat hulle aan b<'· 
wind kom? En waarom vind 
daar gedurig samesmeltings 
plaas tussen die nasionale poli
ticke party-aan-bcwind en die 
empire-gesindc politieke party
ln-opposisie? En waarom moet 
die nasionale Afrikanerdom elke 
keer van vooraf 'n nuwe stryd 
begin voer vir die verwesenli
king van sy ideate? 

Die antwoord op hierdie vrae 
is voor die hand liggend. Geen 
nasionale politieke party wat 
die mag in die hande gekry het, 
bet nog ooit dllllrdie mag ge
bruik om 'n republikein<;e be· 
wind daar te s tel nie. Elke keer 
nog bet die nasionale politieke 
party 'll!'gs sy stembus-oorwin· 
ning gebruik om 8!1 plaasver
vanger van die empire-party 
wat 'n stembus-nederlaag gely 
het op te tree. EIJce stembus
oorwinning wat nasionaliste in 
ons lan<l bchaal hct, het nog 
altyd beteken dat 'n. anti
empire-opposisie omge~;kep word 
in Sy .:u ajesteit se Suid-Afri
kaansf' regeri~. Sy l\lajesteit 
bet nog nooit ' n verkieslng ver
loor in Suid-AfrikB. nie. Die 
koning bet sle~r.~ maar nuwe 
dra!'rs Yan sy gesag gekry. 

NOG ~OOIT POLITIEKE 
STRYD 

Dlt is betekenlsvol dat die 
Afrikanervolk verskeie kere 'n 
milit~re stryd teen Sy Ma.jesteit 
gevoer het. ~laar nog nooit bet 
die Afrikanervoll< 'n politieke 
stry<l teen Sy 1\fajesteit gevoer 
nic. Hoewel duisende Afrika· 
nns alreeds die wapen opge
ncem bet vir die republiek, bet 
ge<'n enkele Afrikaner nog ooit 
die geleentheid gehad om 'n 
kruisle te tnk 'ir die republiek 
nie. Aileen wunneer daar krui· 
sie<; gl'trek wor<l om die Prt~i
d<'nt se regering- daar te stf'l in 
plaas van Sy l\lnjesteit sc rt>ge
ring !'till die hc-rhaling van tlie 
politieke patroon van 1912 uit· 
geskakel word. 

O.B. SE PLIG 

word dat apartheidsmaatreels 1910 en 1912 het die uitwisslng Daar kan geen misverstand 
ten nnnsien van trelnc, poskan- van die verskille tussen die Suid- wees oor die plig wat die esse
tore, bloedvermenging en selfs Afrikaanse Party en die Unio- wabrandwag bet om te vervui 
kie.serslyste nie voldocnde is om nisticse Party ingelui en dit het nie. In die eel'!;te plans moet 
die blanke hecrsknppy te hand- uitgeloop op die samesmeltlng die Ossewabrandwag die nasio
hanf as die beleid van ekono- 1 tussen die twce partye. nnle en rcpublikeinse leemte 
micse intcgrasie - wat die tra-1 Wyle genl. Hertzog en dr. Mn· wat deur <lie verskuiwing van 
dislonde Britse ekonomiese be- Ian se hoogs tevredenheid mel die politieke pnrtye veroorsaak 
le!d vir Suid-Afrika is - voort- die Britse Empire in 1926 hct is, ten yolle inneem en In die 
durcnd die gemengdheld van on~ ook gelei tot die uitwissing van tweede plans moet die Os.,ewa
samelewing vermeerder en die verskille tussen Nat en Sap en brandwag met elke middel 'n 
blanke man .se afhanklikheid het ook uitgcloop op die same- nuwe strytl aanknoop wat on
van die nie-blanke vergroot nle smelting van die twec partyc. misverstaanbaar moet uitmond 

GEVAARTEKE~S 

Ek hct vir u gevaartekens op
gcnoem wat geen Afrikaner durf 
veronag.saam nie. Die Os'!t wa
brandwag sal sy plig versuim 
as hy nie alarm maak en 'n 
waarskuwefl(lc stem laat hoor 
nie. 

Dit blyk dat ons land se poli
tieke patroon vandag die!.Cifde 
is as w:tt dit in 1912 wa'!, met 
die Verenigde Party in die rol 
van die destyds.e Unionistiese 
Party en die Herenigde Party in 
die rol van die destydf!e Suid
Afrikn.anRe Party en die Osse
wabrandwag in die rol van die 
destydse Nasionale Party, Dit is 
merkwaardic hoedat hierdie 
politieke patroon hom~lf gedu
rende die nfgelope veertig jllllr 
in ons land herha.al bet. 

ELKE J{EER RERHAAL 

In 1910 het die Afrlkanerbond 
van Kaapland, Het Volk van 

En dit i"> 'n bekende fc-it dat in die dnnrstelling van die Pre· 
die proses , ·an uitwissing- '·:v1 I side~ '>e Suid-Afrikaanse rege
verskille tus•en die huidige re- ring. Die O.B. is histories aan
geringsparty e n sy oppo ... isie gewe"e om die finale oorwuming 
reeds nan <lie gang is. vir die Afrikanervolk te behaal. 

BRAAIVLEIS-AAN D 
VRYDAG 10 AUGUSTUS 

om 7-uur nm. op die plaas van 
Komdt. C. P. J. DU TOIT, 

HOUTBAAI, Pk. Mulanstasie 
Vcrgadering 8-uur nm. 

Sprekcr: Dr. F. D. du T. VAN ZYL, 

BRAAIVLEIS GRATIS! 

Aile offisierc, Brandwagtc en vricnde word hartlik 
uitgenooi: 

U word verj~oek om Komdt. Du Toit te verwittig per 
tclefoon (Nr. 6811 Wellington), of andersins, indicn 

u die braaivleis sal bywoon. 

f 

s 

nu 

die 

Bonn" 
like 
Anglo 
nle. 

Slcg 
(alias 
68.3% 
kan d 
naic 

Dit 
Adena 

Daa 
rig tin 

Dults11 
die op 

Die 

gerln~ 
van d 
lieke 
sonder 
Anglo
Russe 

Die l 
die be~ 
afsond 
politic 
kaan 
volk 

'n 
ingedi 
parle 
komit 
land 
by mi 
sy po 

rug, ty: 
ste, to 
volksr 
parlem 
word 
rcols. 
plase" 
die ty 
wat 1 



_ rsaak dat die 
~ wat in 1912 
elf voortdurend 
~aal? Waarom 
~onale politieke 
~t bulle aan be
l waarom vind 

samesmeltings 
nas ionale poli

lncwind en die 
~olitieke party
!: waarom moet 
tkanerdom ellce 
'n nuwe stryd 

!He verwesenli-
le? 

op hierdie vrne 
~ liggend. Geen 

~
e party wat 

nde gekry het , 
rdie mag ge
ublikeinse be-

~
nie. Elke keer 
ouale politieke 
embus-oorwin-

as plaasver
empire-party 

nederlaag gely 
EUce stembus
nasionaliste in 

het, bet nog 
dat 'n anti

omgeskep word 
~ se Suid-Afri-

Sy Majesteit 
verkiesing ver
rika. nie. Die 
s maar nuwe 
esag gekry. 

POLITIEKE 
YD 

enisvol dat die 
erskeie kere 'n 
en Sy Majesteit 
~r nog nooit het 
)llc 'n politiek e 
•lajesteit gevoer 
.uisende Afrika
' 1e wapcn opge-
fe republiek, bet 
rikaner nog ooit 

l gehad om 'n 
, ir die republiek 
neer daar krui

d om die Presi
P daar te stel in 
[ajesteit se r ege
rhaling van die 
n van 1912 uit-

E PLIG 

,een misvcrstand 
fig wat die Osse
,et om te vervul 
rste plaas m oet 
dwag die nas io
likeinse leemte 

vP-rskuiwing van 
artye veroorsaak 
~neem en in die 
P,oet die Ossewa.-

elke middel 'n 
nknoop wat on
.r moet uitmond 
llng van die Pre
Afrikaause rege
is histories aan-

~inale oorwinning 
tervolk te behaal. 

IND 

n 

YL, 

word hartlik 

verwittig per 
rsins, indien 

DIE O.B., WOENSDAG, 8 AUGUSTUS 1951 BLADSY VYF 

SAL DIE. DUITSE.RS VE.G'IHOE STUDENTE OOR 
. . • OORLOG DINK IN 

Sedert die vraag oor die medewerkmg van W es-DUitsland in die verde- ~ 
digingstelsel van Wes-Europa, opgedaag het is dit 'n raaisel wat die Duitse DUITSLAND 
volk se houding oor die herbewapening is. 

Die besettingsmagte en die regering van Bonn p ubliseer net wat vir 
b ulle wenslik is, en die Duitse pers is oor die tema ,verdediging" in bande 
gele. Die pers van die regeringspartye is natuurlik haie hesig om die Duitse 
volk vir die herhewapening te interesseer. 

Een groot voordeel vir die besettingsmagte en die regering van Bonn 
is die groot getal werklose manne en vlugtelinge uit die Ooste. Hoe en 
stafoffisiere het jare lank geen pensioen ontvang nie. H ierdie ekonomiese 
toestand het offisiere en manne ged wing om aansoek te doen om by die 
nuwe leer aan te sluit. 

Maar dit is nie die regte 
maatstaf vir die gedagte en 
geesdrif van die Duitse volk nie. 

Een Duitse weekblad, ,Der 
Spiegel," bet die moeite gedoen 
en vraelyste aan universiteitc en 
fabriel~:e gestuur om die regte 
stemming van die volk te ver
kry. 

1919 deur 'n groep katolieke Die groep is gecn politieke 
leiers 'n politieke bcweging ge- eenheidsmag nie; nogtans het 
stig met die doe! om die Duitsc hy bale aanhangers sowel in 
land wat gelee is aan die lin- lcommuniste as in regs-radikale 
kcr oewer van die rivier Ryn, party en byvoorbeeld die sosia
van Duitsland af te skei en 'n Iistiesc Ryksparty met sy Ieier 
Rynicsc Republiek tc stig. gcneraal Remer. Andere regs-

Die Duitse regering kon wet- radikale politic! is Joachim von 

(Ons druk die resultant van 
die Vrye Universitcit Berlin 
hier afsonderlik af.- RED.). 

Ons kan in die eerste plek 
vasstcl dat die studente van 
Berlin die opmars van d:e Bol
sjewisme as 'n ei:nstige gevaar 
beskou en bereid is om met wa
pengeweld dit teen te gaan. 

Van beslissende betekenis is 
egter dat ondanks die nadruk
like erkenning van die dodclike 
gevaar van die bolsjewisme, die 
studente van Berlin onder gecn 
omstandigbede die ,leuse van 
Bonn" van 'n ,onvoorwaarde
likc declnamc" saam met die 
Anglo-Amerikaners voorstaan 
nie. 

Slegs 7.8% is vir Adenauer 
(alias Anglo-Amerikaners) en 
68.3% verklaar dat hulle aileen 
kan deelneem indien die nasio
nale belang dit vere is. 

Dit is vir die bondskansclier 
Adenauer 'n morelc ncerlaag. 

DRIE RIGTINGS 

Daar is egter in Duitsland 3 
rigtings wat die vraag van 
Duitsland se herbewapening, in 
die openbaar uitveg. 

Die eerste rigting is: Die re
geringskoalisie onder Ieiding 
van dr. Adenauer en sy Kato
lieke Party wat alte graag en 
sonder 'n voorwaarde vir die 
Anglo-Amerikaners en teen die 
Russe wil veg. 

Die Katolieke Party hct van 
die begin van sy stigting af 'n 
afsonderlike politick gevoer. Sy 
politiek was altyd deur die Vati
kaan belnvloed, daa.rom het die 
volk hom die naam van die 
,Roomse" gegee. 

Vir die Duitse volk is dr. 
Adenauer bekend as 'n mede
werker van dr. Dorten, die voor
malige Ieier van die Ryniese 
separatisme in die jaar 1919. Na
dat die Duitse volk die oorlog 
van 1914/ 1918 verloor het, is in 

c~:] 
lik niks teen die beweging doen 
nie en die mense wat vir die be
weging verantwoordelik was, is 
deur Franse wette, troepe en 
polisie beskerm. 

Toe neem die oud-soldaat, 
ecrste luitenant Albert Leo 
Schlageter, die wet in sy hande 
en organiseer 'n teenwig teen die 
separatisme en teen die Franse 
bcsettingsmag. 

Die ,Wicderstands- Gruppe" 
(weerstandgroepe) het net uit 
20 manne bestaan, maar die hele 
Duitse volk het moreel en in 
geesdrif agter Schlageter gestaan 
(Die skrywer van hierdie arti
kel was 'n persoonlike vriend 
van Schlageter en was 'n lid 
van die Weerstandgroep). 

'n Aantal van die separtis
tiese lciers is gedood en die 
hooflcier, dr. Dorten, vlug na 
Frankryk. Dr. Adenauer h et 
gou-gou separatismc afgcsweer 
()n so is die kommando wat vir 
hom gerced gestaan het, terug
getrek. 

Wel is Albert Leo Schlageter 
deur die Franse troepe doodge
skiet, maar die Ryniese separa
tiste het verdwyn en Frankryk 
moes die Rubrgebicd laat vaar. 

Teenswoordig probeer dr. 
Adenauer, sondcr voorwaarde, die 
, Hessen" (mense-matcriaal) aan 
die Anglo-Amerikaners te le-
wer. 

TWEEDE GROEP 

Die Tweede Groep is: Kom
muniste, sekere predikante en 
regsradikales. Die groep is be
kend as ,Die WieSbadener 
Friedensri.ifer." Hy eis onvoor
waardelike neutraliteit, en word 
gesteun dcur die Oos-Duitse 
Sowjet-Republiek. 

L.V.'s Moet Hulself Nie 
Bevoorreg, Se Britse 

Komitee 
'n Britse parlementslid het by die Iaerhuis 'n klag 

ingedien teen die polisie omdat hulle hom onder weg na die 
parlement , vertraag" het. Die uitspraak van die laerhuis
komitee was dat 'n parlementslid nie bo die wette van 'n 
land staan wat vir gewone burgers geld nie, maar dat 
hy miskien juis meer strenger daaraan onderhewig is weens 
sy posisie. 

Dit is 'A tydige uitspraak van I hul maaltye genuttig het, nog 
d ie ,moeder van parlemente," soveel as drie verskillendc soor
wan t daar het in die jongste te vleis op hul borde gekry toe 
tyd al meer die neiging by par- gewone burgers tevergeefs moes 
lementariers ontstaan om hul- toustaan vir 'n stukkie varkvleis. 
self bo die gewone landswette Hierdie neiging het so vinnig 
te verhef. In ons eie land was ontwikkcl dat parlementslede 
daar die geval 'n paar jaar te- hulself tydens die afgelope sit
rug, tydens 'n groot vleisskaar- ting verhef het bo die lewens
ste, toe 'n parlementslid in die koste-maatreels van die land 
volksraad voorgestel het dat deur hulself 'n veertig persent 
parlementslede vrygcstel moet verboging toe te ken. Daarby 
word van die vleisbeheermaat- het dit ook nog nie gebly nie. 
reels, sodat hulle regstreeks van Hulle bet hulself ook bo die in
plase vleis kan bestel. Op daar- ~ komstewette verbef deur aan 
die tydstip het parlementslcdc bulself 'n belastingkorting van 
wat in die parlementseetkamer 50 persent toe te staan. 

Ostau, priester, dr. Gereke en 
prof. Noach, wat die gcesdrif 
agter die Wiesbadener Friedens
atifri.if is. Laasgenoemde is die 
hoof van die groep. Hy was 
voor die oorlog 'n gesant in 
Moskou en staan met Stalin in 
verbindins. 'n Ander vooraan
staande persoonlikheid is eerw. 
Niemoller wat die Wiesbadener 
FriedensaUfriif op etiese gronde 
motiveer. Hy is ook van me
ning: Hewers die Russe in Ber
lyn as die Amerikaners. 

DERDE GROEP 

Die derde groep staan onder 
die leuse: 
Von Aachen bis Beut hen, 
von der Memel bis zur Saa r -

Deutschland, 
Deutschland l mmerdar ! 
Die groep staan onder Iei

ding van dr. Strasser en eis 
die grcnse van 1938 vir Duits
land as voorwaarde vir die bc
reidwilligheid om vir die Amc
rikaners te veg. 

Sy tweede cis is die vryheid 
vir die Duitse volk en die ge
lykberegtiging, as 'n nasie, in 
die bond van volke. 

Die derdc eis is die hcrstel 
van die eer van die Duitse leer. 

Die Duitse oud-soldate het in 
koerantc en pamflette verskeie 
kere aan dr. Adenauer en 
McClay, die. Amerikaanse hoe
kommissaris gevra: Waarvoor 
sal ons dan veg? Hulle stem met 
die nasionale Strasser-groep 
ooreen, soos blyk uit onder
staande aanbaling uit 'n vlug
skrif: 

Die vyand van gister wat ons 
met hul moordenaars en slagters 
beskimp bet - die vyand wat 
van ons die onvoorwaardelike 
oorgawe afgedwing het - vcr
lang vandag van ons om vir 
hom te veg, te sterwe. 

Gister nog bet die vyand mil
joene van ons broers en susters 
van huis en hof verjaag, mil
joene vermoor en vermorsel. 

Vandag vra, by ons om by 
hom verby te marsjeer en hom 
te groet met d ie woorde: 

Ave Caesar, mdi'tun i te salu
tant. <Wees gegroet, Caesar, 
jou sterwendes groet jou!) 

Nee, mnr. d ie Oorwinnaar , d it 
moet u u it u gedagte verban. 

Ons erken dat die Asiatisme 
'n groot gevaar vir die Wester
~e beskawing is. Maar d it was 
julie politick en j ulie leer wat 
die Russe gehelp het om die 
Westerse beskawing te bedreig. 

Waarvoor sal ons Duitsers 
dan veg? - Vir die roof van die 
Saar? Vir die behoud van die 
Oder-Neissc-grens? Vir julle 
verdrywing van 15 miljoen Duit
sers? Vir julie vernietiging van 
ons fabricke? Vir julie leuens, 
nl.: Ons veg nie teen die Duitse 
volk nie', ons veg aileen teen 
Hitler en sy sisteem! 

Vir julie Atlantiese Handves 
wat julie nooit in werking ge
bring het nie? 

l\1aar onder voorwaardes sal 
ons miskien veg. Ons eis: 

(1) Herstel van die grens van 
Du itsland soos in die jaar 1938. 

(2) Gelyke beregtiging, as 'n 
nasie, in die bond van volke. 

(Vervolg in volgende kolom) 

Wat in die Duitse gemoed omgaan, word weerspieel 
deur onderstaande antwoorde wat deur die studente van 
die Vrye Universiteit Berlyn gegee is om 'n vraelys van 
Der Spiegel. 

Vraag 1: Geld die beginsel wat 
'n enkeling toelaat om sy !ewe 
en vryheid te verdcdig net so 
onbeperk vir 'n volk in 'n ware 
noodtoestand? 

Antwoord: Ja, 88.6 persent. 
Nee, 8.4 persent. 

Vraag 2: Beskou u dat so 'n 
noodtoestand vir die Duitse be
staan weens die opmars van die 
Bolsjewisme in Europa? 

Antwoord: Ja, 92 persent; Nee, 
4.7 perscnt. 

Vraag 3: Dink u dat deelname 
van Duitsland aan die verdedi
ging die regte middel is om die 
noodtoestand die hoof te bled? 

Antwoord: Ja, 78.6; Nee, 16.4 
persent. 

Vraag 4: Moet die bydrae tot 

<Vervolg van vorige kolom) 

(3) Herstel van die eer van 
die Duitse leer. 

As julie gewillig is om aan 
die else te voldoen, is ons be
reid om weer wapens te dra en 
te veg - vir Duitsland. 

En sterwe? Vir die vryheid 
van ons volk, vir die veiligheid 
van ons kinders - ja, graag, 
want D uitsland is ons geloof, en 
die hernuwing van Duitslnnd 
ons einddoel. 

die verdediging gelewer word 
(a) na die skepplng van 'n 

verenigdc Europa? 
Antwoord: Ja, 43.6 persent; 

Nee, 36 persent. 
(b) na die volledige berstel 

van die politiekc en ekonomiese 
regsposisie van Duitsland? 

Antwoord: Ja, 73.7 perscnt; 
Nee, 14.5 persent. 

(c) Sonder enige voorbeboud? 
Antwoord: Ja, 7.8 perscnt; 

Nee, 68.3 persent. 

Vraag 5: Moet die Duitse by
drae gcskied in die vorm van 

(a) 'n selfstandige Duitse 
bondsleer in die kader van 'n 
Europees - Atlantiese verdedi
gingsmag? 

Antwoord: Ja, 50.4 persent; 
Nee, 35 persent. 

(b) Klein Duitse afdelings on
der Geallieerde bevel? 

Antwoord: Ja, 2.9 persent; 
Nee, 72 pcrsent. 

Vraag 6: Moet na u mening 
Duitse troepe saamgestel word 
uit 

(a) Vrywilligers? 
Antwoord: Ja, 69 persent, Nee, 

16.5 persent. 
(b) Algemene diensplig? 
Antwoord: Ja, 22.5 persent, 

Nee, 65 persent. 

TEJI'ERGEEFS BET B ULLE GEW AG ... 

Pappie het 
• n1e weer 

gekont • Die 

a ereeld bet bulle smiddags laat vir 
Pappie ingewag en hom by die 

hek gaan haal-'n 6u gewoontetjie 
van bulle. 

Die noodlottige dag bet bulle weer 
soos op ander dac gcwag . . . maar 
tcvergeefs. Icmand bet nadcrhand 
met die treurigc tyding gekom
,;n ongeluk •... hospitaal-toe •.. te 
laat ! " 

Nou was dit net huUe-die 
weduwee en haar vaderlose kinders. 

Pappie se liefde en sorgsaamheid 
sou cgter nou nog 'n troos vir bulle 
wees: die Weduwees-Pensioenpolis 
wat by 'n paar jaar tevore by Sanlam 
uitgcneem bet, sou voortaan vir 
hulle sorg . . .. 

• Sou U ook nog kan sorg, al 
is u self nie meer daar nie? or 
is bulle nog blootgestel aan die 
gevaar van beboefte as u sou 
wegval? Vra VANDAG hoe
dat Sanlam vir u en bulle kan 
beskerm. 

• 
Suid-AfrikaanSA Nasionale 
Lewensassuransie-Mpy. Bpk. 

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

Daar is altyd · CANLL\~ 
uitkoms b y Sanlam I ~ 
···········=······················································ ................. ... . 

Sanlam, Afdeling l7c, Posbus 660, Kaapstad. 
Laat my asb. dadelik weet hoe u my kan help om vir 

'n toereikende Weduweespensioen voorsorg te maak. 

NAAM: 
AD RES: 

Beroep: ................ Ouderdom volgende Verjaarsdag: •••• • • 53 
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DISKRIMINASIE-ARTIKEL IN 
NUVVE PARTY OPGENEEM 

KAAL VROU TE. PE.RD 
NUUTSTE. SE.NSASIE. 

IN BRITTANJE. 
(Vervolg van bladsy 1, kolom 5) 

VAL O.B. DAARONDER? 

Die vraag kom nou op: Maar 
Is die Ossewabrandwag so 'n 
organisasie met 'n polltieke 
11trekking? 

is dus geen partypolitieke orga-] van die nasionale Afrikanerdom 
nlsasie nie, maar l!leer seker 'n dan ter wille van die Ossewa
organisasie met 'n (volks-) 'brandwag se voortbestaan 
politieke strekking. daarvan uitgesluit word om hul 

Min dlnge toon soseer die verval van die Westerse 
beskawing as die uitbuiting van die vrou deur 'n sensasle
beluste mensdom. Die magdom van sogenaamde ,koninginne" 
01) byna elke afdeling van rnenslike bedrywigheid-nn 
lente- tot wolkonlnginne--kan nie meer genoegsame bevre
dlging bled nie. Gevolglik word nou tot die onbeskaamdste 
uiterste gegaan in die poging om die vroulike liggaam as 
feestelike aantrekkingskrag te misbruik. Die jongste gier 
in Brittanje is naamlik om nakende '\'rouens deur die 
strate te laat ry. 

Daar kan maar net een ant
woord hierop wee3, en dit is: 
,,Ja." Die grond vir hlerdie 
antwoord is: 

(1) Dr. Malan het op 3 Okto
ber 1941 die Ossewabrandwag 
tot 'n .,politieke organlsasie" 
verklaar, en dienooreenlcomstig 
sy partylede ver.soek om uit die 
O.B. te bedanlt, en in 1945 het 
hy op grond van hierdle ver
klaring aile partylede wat nog 
nie uit die O.B. bedank het nie. 
uitgeskop. Verder het sy par
tykon:;:res op 26 Oktober 1948 
te Port Elizabeth die reeds ge
noemdtl klou.,ule woor(leliks, 
soos dit nou duar staan, in die 
partykonstitusie heropgeneem, 
en op grond daarvan bet dr. 
Malan in 1949 geweier om Afri
kant'rpurtykandidate wat ook 
lid van die O.B. is vir dit' 
provir.siale raadsverkies'ing te 
aa.nvanr. 

Elke O.B.-lid is dus bewus 
van die feit dat dr. Malan. 
wat waar.skynlik die hoofleier 
van die nuwe party sal wecs. 
die O.B. as 'n politleke orga
nisasie beskou. 
(2) Voorts is dit ook 'n felt 

dat die O.B. hom beywer vir 
'n republiek met 'n regering
stelsel ooreenkomstig die skep
pinge van die Afrikanervolk. 
Hoewel die beweging in die 
vt'rlede nog nooit op parlemen
t~re terrein vir di<' bereiking 
van hierdie ideaal geveg het 
nie, is dit nietemin 'n ideaal 
van politieke - hoewel nle par
typolitieke - aard. Die O.B. 

MAG HY ONTKEN'l 

So be~okou, ontstaan die ver
dere vraag of 'n O.B.-lid dit 
met sY gewete lmn rym om 'n 
verklaring te ondt"rteken waar
in by ontlten dat hy lid is van 
'n orgnnlsusie met 'n politieke 
strekkinar? En indien hy dit 
tog so onderteken, sender dat 
hy uit die O.B. bedank, wat 
sal sy posisie binne die nuwe 
party wees? Sal by deur die 
hoofleiding of sy mede-lede op 
rron<l <laarvan ,·e~·werp word 
'indien by hom byvoorbeeld as 
a.mpsdraer of knmlidaat van die 
party verkiesbaar stel 'l Indien 
ja, dan is hy mos onderhewig 
aan diskriminasie op grond 
van sy O.B.-skap? 

TWEE MOOXTLIKHEDE 

Die beginsclgrondslag waarop 
die samesmelting sal plaasvind 
is nog nic finaal bekend nie 
Ten opsigte daarvan kan 'n 
O.B.-lid dus vansclfsprekend 
nag nic besluit of hy by die 
nuwc party wil aansluit nic 
maar bloot afgaande op die 
vraag van toclaatbaarheid aE 
lid, skyn daar op grond van 
hierdie k'aarblyklike diskrimi
nasie-klousulc net twee moont
likhcde te wccs: O.B.-lede sal 
of uit die O.B. mol't bedal'k 
Of bulle sal uitgesluit moet bly 
van die nuwe party. 

O:STBINDIXG'l 

Die logiese vrae.g wat hierop 
volg, is: Maar as 'n groot dee! 

POLITI EKE STRYD 
<Vervolg van bladsy 1, ko'om 4) 

ring kritiseer as hy vir die vollt I Ons kan en meet die regedng 
nie 'n republiek wil verkry n'ie waarsku dat hy nag geen posi
of as by een binne die Britse tiewe en oorwoo ekonomie.se 
Statebond bepleit en soek soos rigtinggewende plan het nie en 
d1•. ~Ialan nou doen; of dit op ons stuurloos op die wildc see 
die Brih;e part)·,telsel wil ~rond van internasionale spekulasie 
soos die Nasionale Party-org:me :-n geknoci ronddobber. 
beduit. Ons knn en moct altyd en 

Ons knn sender vrees vir aan· orul ag'itecr vir die christelik
tasting of uitskopping in 'n na.s.ionule rcpubliek buite die 
vciliger posisie as republikeinc Britse Statebond wat 'n lid van 
binne die party vir 'n rcpubliek die party nie durf (\oen nic 
agiteer of sender vrees vir ver- sonder om ge-strydom te word! 
loiining vir die volk prontuit se 
dat die regering se apartheids
beleid In sekere opsigte indien 
nie illusles nic, dan dommc 
stappc is wat verskriklike ge
volge vir ons blankes kan h~. 

Ons kan ann die volk vc.rtluide
lik dat die Wet op Groeps
gebiede tot gevolg gann he dnt 
Kafferlund met sy helf' inhoud 
.,gedump" gaan word in natu
rellebulll'!>tede ~enaan ons groot 
blanke tuistes. Ons gaan 'n Swart 
Kaapstad naas 'n \Vit Kaapstad 
be met al die inwoners van di~ 
eert)·d~ Karterland in die 
strate ~n openbare plekke van 
lansgenoemde. 

DIPERIALIS!\IE 

Ons kan en moet wat die 
partylid nie kan nie, die impe
rialistiese bclcid van die huidigc 
regcring veroordeel (net soos 
hy die van Smuts veroordeel 
het) weens sy deelname aan 
buitclandse oorloe daar bale 
vcr, verdcr as wat wyle genl. 
Smuts ooit aan gedink of van 
gedroom het, daar waar S.A. 
gcen belang of bcdreiging hoe
genaamd ooit kan ondervind 
nic. Ek bedoel Korea wat sulke 
groot offrrs van ons puikste 
vegloodse en miljoene ponde 
reeds gc(!is het. Ons kan en 
W'il clie toesegging van die 
grootste onderneming van aile 
Statebond<~lande om oorlog vir 
die Empire in die :\lidde-Ooste 
te voer, veroordPel. Ek doen 
dit nou. Die partyman durf nie. 

REPUBLIKEIXSE 
KANDIDATE 

!\laar ons sal ook gouer of 
later, miskien gouer as wat ge
dink word, kun kie~> tussen 
nasionaafgesinde kandidate wat 
die kwes~oie van 'n rt'publiek 
en die soort van rcpubliek 'n 
praktiese verkiesingsaak maak 
en die wat dit ontduik. 

U en my posisie in die volk se 
verlossingstryd en u en my 
plig en plek in die volkspolitiek 
is vandag nie aileen bale duide
liker nie, maar ongetwyfeld 
makliker en aangenamcr - ,·ry
heid om oral waar en wanneer 
no1lig op te tree volgens on!i 
eie vrye wil en gf'wete tot 
beswil van volk en vaderland, 
los van partydwinglandy. 

U pick waar dit is en u plig 
waar die rocp, sal nou bcter 
1eur die volk begryp word en 
eerlank sal verstaan word 
waarom u lid van die volksbe
weging en nle van die party is 
nie. 

Ek is bly om 'n vrye lid van 
die Ossewa brandwag te kan bly 
sonder enige geweten~wellende 
partybandt' en deS\'ereisend 
enige party of r'*ering te kun 
stf'un of veroordt'el, en wa.t 
aileen een reguit pad ker., die 
wa.t lei n!\ die volksrepubliek 
waarvoor reeds ~>ovecl offers 
gebring is en nog gebring sal 
word. 

,\Vees net sterk en vol moed.'' 

bydrae op parlementere gebied 
te !ewer, is dit nie beter dat 
die Ossewabrandwag dan maar 
ontbind nlc? 

Dan kun allef'n sprake van 
ontbinding van die O.B. wees 
lnd'ien daar genoegsame waar
borg bestaan dat die ideate wat 
by nastrewe deur 'n under orga
nisasic, byvoorbt'eld 1lle nuwe 
party, t<'n' voile uanvaar en net 
<.o benedigend ~gepropageer 

word as wat die Ossewabrand
wag dit doen. 

REG VAN ORGA..."'ISASIE 

.,Vryheid van assosiasic" is 
een van die toorwoorde van die 
demokrasie. Dit is die reg wat 
mense met enerse beginsels en 
bcskouings het om hullc in 'n 
organisasie tc verenig vir die 
handhawing of bevordering van 
hul standpunt. Die Ossewa
brandwag is so 'n organisasie 
van onder mecr republlkeine, 
en as enige party aandring op 
sy ontbinding, dring hy terself
dertyd aan op die verswakking 
van die rcpub1ikeinse ideaal, 
tensy daardit" party onderneem 
om dit net !oO goed t'n \'olhar
dend te bepleit as die bestaande 
organisasie. 

Die oorsprong van hierdle gicr 
wortel in 'n legende aangaande 
'n Britse lady Godiva wat 900 
jaar gelede die stad Coventry 
van 'n boetegeld sou gered het 
deur aan die voorwaarde te vol
doen van haar man, die graaf, 
om nakend deur die strate tc 
ry. Die legendc wil cgter dat 
aile mans verbied was om 
tydens die rit op straat of by 
'n venstcr te verskyn. 

'n Panr maande gf'letle hf't 
die inwoners Yan CoYentry 
hierdio beweerde beldedaad her
denk tleur 'n mooi mf'isie kaal 
op 'n pent, gelei df'ur twet'l 
nonnf', deur die strau.t te Jaat 
ry. Terwille van die openbart' 
sede is sy darem geklee in 'n 
vleeskleurige ,.badkostuum" van 
netmateriaal, d.w.s.. heeltemal 
deurs·igtig. Foto's vun die 
.,lady" in hicrdie toestand, mf't 
oopmond-kindcrs lan~rs haar op 
die straat, bet ook in die dar
bladpel'8 van ons Janel verskyn. 
Dit was egter nog maar die 
begin. 

NOU ORAl. 
Uit Londen word nou bcrlg 

dat ,,om lady Godivas op 'n 
kermis te laat ry, vandag die 
mces nantrcldike nommer skyn 
te wees wat enige ondcrnc-

mingsgesinde 
skaf." 

dorp ltan ver-

So 'n bekoring het h!erdie 
kaalvrou-kultuur vir die Britse 
w~reld dnt selfs Australic nie 
meer l:an wag om sy ,.lady 
Godivas" te ontklee nie. Twee 
Australicsc dorples, Dubbo en 
Young, het 'n paar weke gelede 
besluit om fee:;tc te hou (ter 
herdenklng van hul stigting) 
waar die sentrale figure 'n lady 
Godiva sal wccs. Laasgf'noemde 
dorpif', met slt"gs 4,000 inwoners, 
wit nie eers daarvan hoor dat 
hul .,lady" 'n rafel kl<•re aan 
b.aar liggaam moet hi' nie. Sy 
sal sonder 'n draad, net met 
hn.ar hare bedek, op die perd 
klim. 

In Brittanje laat die een 
dorp nn die ander nou tydens 
die Britse frcsjaar ongeklcde 
vroue in die strate ry. Een 
dorplc , Saffron, se mcisics was 
gelukkig darem nog beskroomd 
genoeg om hulle nie vir so 'n 
dekadente skouspel te Jeen nlc. 
Die organi!lt'erders bet toe maar 
'n ou man van 60 jaar oorgf'
haal om lenni deur (\ie strnte 
to ry met 'n lang n'oue-pruik 
op <~.r Imp! Hy het ewe skaam
tcloo,; vcrklaar dat hy ,.elke 
mlnuut" daarva.n gcnict het. 

Hierdie versekeriJ'VX het die 
O.B. op die oomblik nog nie. 
lnteendeel, clie rigting wat die 
hoofieiding van die lt.N.P. 'in 
die afgelope twee jaar ingeslaan 
bet, druis lynreg in teen ons 
tradiliionele Afrikanerstrewe. 
Solank hierdie koers voorge
staan word deur mense wat die 
leiers van. die nuwe party sal 
weeR, kan niemand - en aller
mins bulle ..... verwag dat die 
Ossewabrandwag moet ontbind. 

WAT DAN? 

As sy lede nie in die nuwe 

Britse lmmigrante Is Las 
Op Landsekonomie 

party opgencem mag word nie Britse imrnigrante lewer 
omdat verhoed moet word dat die kleinste bydrae t~t die 
hulle binne die party 'n ,pres- Australiese ekonomie on
sic-groep" ten behoewc van by- danks die feit dat bulle voor
voorbecld die sulwcre republi- keur geniet, het die Austra
keinse idcaal vorm, dan ont- Iiese minister van immigrasie, 
s tnan die vraag of die Ossewa- Jlarold llolt, verlede week 
brandwag. wat nog altyd die ge!ole. 
nasionaalgesinde partye as sy Hy het gese dat hulle nic na 
parlementere medewerkcrs be- besondere bedrywe gerig kan 
skou het, nie in daardic geval word nic, en met die gemlddelde 
verplig word om toe te slen dat gcsin van vyf stcl bulle die 
sy lede op parlcmcntere gebied grootste else aan die land se 
'n organlsasie ontvang waar- bronne. 
mee bulle vir die daadwerklikc Austrnlie het 1lnn ook ~;edert 
bereiking van hul ideale kan 194'7 80,000 meer immi,:,'Tante 
veg nie. Hulle knn imml"rs nie I van nit'-Britse lttrde af inge
met bul ideaul in die lug bly \·oer as uit Brittanje. 
hang nie. Suid-Afrika, egter, verkies nog 

0.8.-LE.DE. WIL VE.G 
VIR IDE.ALE. 

~(nr. W. R. Laubscher, voorligtingsoffisier van die 
Ossewabrandwag in Kaapland, het verlede week terug
gekeer van 'n reis deur die hoofgeneraalskap van mnr. De 
Wet Strauss. Jly het eers die kommando op Kenhardt 
besoek en daama al die kommando 's in die generaalskappe 
van dr. F. 1\1. Joubert en mnr. Jan Gouws. lly het 
vergaderings toegespreek op Kenhardt, Rhenosterkop, 
Kakamas, Keimoes, Kanoneiland, Upington, Wilgenbouts
drift, Wegdraai, Buchuberg, Niekerk!oohoop en Groblershoop. 

Mnr. LaubM.Cher vertel da.t l Malan en mnr. Havcnga die 
offiiiiere en brandwagte oral kampvcgter van republikanismc 
daarop aandring dat die O.B. in S.A. sal word, of dat hy 
nie net sy hlt"ale moet bely nie, I gebruik sal kan word om die 
maar daadwerklik daarvoor nodigc staatkundige en ekono
moet '\'eg, sodat die tasbare hulp mlesc hervormings teweeg te 
van goedge!lindes verkry kan ' bring. 
word om dit te verwesenlik. 
Hy vind weinig belangstelling In 
die same.smclting van die poli
til'ke partye. O.B.-lede verwag 
dat die diskriminasic teen hulle 
gehandhaaf sal word - so nle 
by wyse van formele kongres
bcsluite nle, dan tog in die 
praktyk. Voorts verwag O.B.
lede allermins dat die nuwe 
party onder Ieiding van dr. 

Mnr. Laubscher verklaar dat 
O.B.-lede slegs belangstel in die 
0.-<~ewabrandwag wat die wil 
het om te veg. 

• ,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eccleaia Drukkery, Stellenbosch. vir 
die elenaars en uttgewer~: VOORSLAO 
('f:dme.) Bep~rk, Groote Kerkgebou 
703, Posbu1 Hll, Kcrkpleln, Kaap· 
lt&4. 

steeds Britse immigrante bo aile 
ander. Van die totale aantal 
immigrantc wat on.s land ver
ledc jaar binnegckom het, was 
47 perscnt afkomstig uit Brit
tanje. 

Vryheid Verloor 
'n Krag 

Mnr. Jurie Johannes Labu
schagne van Denny Dalton is op 
9 Junie in die ouderdom van 56 
jaar in die hospitaal op Vryheid 
oorledc. 

Hy is op 21 Februarie 1895 In 
die distrik Vryheid gebore, en 
was as jong man in die staats
diens werksaam tot in 1937. Hy 
bet hom toe op die plaas Slak
hoek gaan vestig en was 'n 
hele aantal jare offisier van die 
O.B. en voorsitter van die Lac
veldse Boerevereniging. In 1929 
is wyle mnr. Labuschagnc ge
troud met Maria Magdalena 
Spies wat sy heengaan aileen be
treur. Op 11 Junie Is hy ter 
aarde bestel tt' Veyheid. Pro
ponent Botha het in die Ned. 
Herv. of Ger. Kerk die rede gc
voer, en ds. Blignault, van Baba
nago, en oom Manic Potgieter 
by die graf. 

'n Groot getal het hul laastc 
eer aan die gewilde ontslapene 
!tom betoon.- <Ingestuur.) 

Knnker bet vir blunkes een 
van tlie grootste en dodelikste 
plae in ons tyd gcword, en In 
die Unie hct die blanke sterfte
syfcr wat hierdie sickte betref 
van 1920 af tot 1918 byna ver
dubbcl. In 1920 was die sterfte
sy!er 58.87 per duisend, en in 
1948 het dit tot 112.72 gestyg. 

Jrg. 10 

wys word 

werk, het 




