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part~;!a':"~~~~o~r. ":~~~:!• .~o:,~~m:,:~~,ia ~~,:~~~~;:'.:; Oorgeneeno ~,. """'"'' , " '"'"""'"'"' w j Gevrywaar . 
is, plaas O.B.-lede in 'n vernederende posisie. Laat ons dit .Dr. D. F . Malan, Ieier van Indien 'n O.B.-lid egter weier ,Nou kom. ek by dte vraag: 

h It 1 h t . k D' b pal· g 1 · dat die dte H.N.P., en mnr. N. C. Ha- om 'n valse verklaring af te le In hoeverre 1s ons volk en ons maar .ee ema open ar 1g er en. 1e e m Ul " 1 . dl A P h t kerk gevrywaar van vrymesse-
. 1 1 d d. H · d N · 1 P t d' venga, eter van e · ·• e dan mag hy nie lid word van mge.s {rewe e e van .te eremg e aswna e . ar Y en ~e nou eindelik in die openbaar 'n Iary? 'n Tyd gelede het ek 'n 
Af k t d d t eli t die nuwe party nie. Mnr. Ha-rt anerpar y op ~e a urn van eenwor. ng w a me verklaring uitgereik waarin afdruk in Die Volkstem gesien 
beswaar maak om dte volgende ondernemmg te onder - hulle bekend maak dat die nuwe venga word daardeur tevrede van die standbeeld van 'n kerk-

gestel, want die O.B.-lid het 
skryf nie, word beskou as die ingeskrewe lede van d ie politieke party wat bulle gaan hom mos dan self uitgesluit. Ieier in Kaapstad - waar hy 
Nasionale Party: Ek, die ondergetekende, verklaar hiermee stig, die laakbare diskriminasie- Dis oenskynlik nie mnr. Ha- staan met sy uniform aan so
plegtig dat ek die beginsels van die Nasionale P arty aan- klousule van die H.N.P. teen venga sc skuld as 0 B.-lede nie wei as al sy gercedsltap as vry-
vaar ... om my aan die gesag en tug van die party te O.B.-lede huid en haar gaan rekbare gewetes hct nic. messelaar.. Jll:n Brand se va-
onderwerp. Ek verklaar verder dat ek nie lid is van enige oorneem. der hct m d1e yrystaat met 

I . · k f · · t ' r·t· k t kk' · " Lede van die Ossewabrandwag Die manier waarop diskrimi- vrymesselary begm · dus kan po 1tle c party o orgamsaste me n po 1 te e s re mg me. nasie teen die O.B.-ledc van die d t J ' B d k 
Dit is woordeliks dieselfde klousule wat voorheen in d ie mag nie lid van die nuwe party ons aannecm a an ran oo 

word nic omdat bulle aan 'n A.P. in die nuwe party ingevoer 'n vrymcssclaar was - daarby 
konstitusie van die H.N.P. verskyn het en op grond waar van . 1 , gaan word, mag bale oulik het hy dt'e t

1
·tel van s

1
·r van die ,orgamsas e met n politieke 

dr. lUalan in Junie 1945 aile lede van sy party wat nog lid strekking" behoort. wees; en die manier waarop Britse Empire gedra. 
van die Ossewabrandwag was, uitgeskop en in 1949 A .P.- Maar mnr. :A:avenga het her- die onus op die O.B.-lede van die ,Op 'n dag het ek aan iemand 
kandidate wat lid van die O.B. was geveto b et. Toe hierdie haaldclik op sy partykongresse A.P . afgeskuif word, mag bale die reguit vraag gestel: Is jy 
artikel in 1941 vir die eerste maal opgeneem is in die beloof om nie die A.P. met dr. slim wees, maar is dit cerbaar? nic 'n vrymesselaar nie? Na
party se konstitusie, was O.B.-lede nog toegelaat om lid van Malan se H .N.P. saam te smelt E k is ook 'n O.B.-lid wat lid dat ek die vraag gestcl het kon 
die party te bly. Hulle is selfs vir vier jaar la nk binne die indien die diskrlminasie nie op- van die A.P . is. En ek gee nou ek op die man se gesig sicn 
party geduld, t{)tdat dr. JUalan besluit bet dat b y genoeg gehef word en al sy partylede reeds by voorbaat kennis dat dat hy inwendig geskrik het. 
van bulle gebad bet. Toe bet by sonder veel proses bulle ook lede van die nuwe party ek onder gcen omstandighede Hy het sommer van my wegge-
by die <leur van sy party uitgeskop. , kan word nie. bereid is om 'n valse verklaring stap sondcr om my vraag te 

1 I · d' t Hoe moet mnr. Havenga se af te lc, waardeur ek my O.B.- beantwoord. Vandag is daardie 
Nou word presies dieselfde k ousu e m te nuwe par Y belofte van die verlede dan met skap moet verloen nie. Ek man een van ons senators. 

opgeneem en O.B.-lede ,wat nie beswaar maak" om 'n die teenswoordige praktyk ge- haat politieke uitoorleery en Waarom was daardic man bang 
,plegtige" onderneming te gee dat bulle nie lid van 'n rym word? Die antwoord is: slinksheid. Ek verkies duisend- om op my reguit vraag 'n reg
organisasie met 'n politicke strekking is nie, sal wcereens Deur die onus op die O.B.-Iede maal Hewer om net 'n eerbarc uit antwoord te gee? 
geduld word binne die party. van die Afrikanerparty te gooi. lid van die O.B. tc wees, as om .,En nou kom nog 'n vraag: 

UITERS VERNEDEREND 

Die vernedering en gevaar hieraan verbonde vlieg 'n 
mens in die oog: 

In die eerstc plaas word die onus op die individuele 
O.B.-lid gcwerp om ,beswaar tc maak" of nie beswaar te 
maak nic teen 'n plegtigc verklaring dat hy geen lid van 
'n politieke organisasie is nie. Slegs O.B.-lede wat geen 
beswaar bet om 'n valse ,plegtige" verklaring te maak nie, 
sal binne die party toegelaat word. Let wei, 'n O.B.-lid 
moet 'n valse verklaring doen vir die voor reg om 'n volge
ling van dr. Malan te word. Dit is ·n u iters verneder ende 
eis wat gestel word. Elke O.B.-lid wat nie eers die Ossewa
brandwag bedank nie, ,mag" op grond van 'n valse verkla 
rin g lid word van die nuwe party! 

Kan 'n mens jou iets meer vernederends in die politiek 
wat reeds gebrandmerk staan as ''uil, voorst el ? 

Maar dit is nog maar die begin van die smarte. Nadat 
hy toegang tot die nuwe party gekry bet op grond van 
'n valse verklaring, staan die lid onderbewig aan die 
partydissipline, waaraan hy by sy toetrede net so ,plegtig" 
trou gesweer het as wat by 'n versekering gegee bet dat 
by nie aan 'n andcr organisasie met 'n politieke strekking 
behoort nie. Die partyleiding kan d us op enige mom ent 
later besluit dat by onder valse voorwendsels lid geword 
bet en hom uitsl{Ol> soos meeste O.B.-lede in 1945 uitgeskop 
is nadat sommige van bulle so pas nog groot b edrae vir 
die x>arty se fondse gelcwer bet. Sy uitskopping bierdie 
keer sal veel mcer oneervol wees as die in 1945, want by 
sal nog boonop gebrandmerk staan as iemand wat die 
party binnegesluii> bet op grond van 'n valse , plegtige 
verklaring." 

BAlE DUIDELIK 

Dat die partyleiding vroeer of later - klaarblyklik 
vroeer as later- wei teen dergelike O.B.-lede gaan optree, 

Politieke Slinksheid 
Indien 'n O.B.-lid bcreid is 

om 'n valse verklaring te maak 
dat hy nie lid is van 'n organi
sasic met 'n politieke strekking 
nie, dan mag hy lid word van 
die nuwe party. Dr. Malan 
word daardeur tevrede gestel 
want as O.B.-lede dan weer in 
die toekoms politicke propagan
da maak vir 'n republiek buite
kant die Empire of vir die 
partylose staat, wat hots met 
die beleid van die n uwe party, 
dan kan hulle van troubreuk 
beskuldig word en ccnvoudig 
vir die tweede kcer uit die party 
geskop word. 

(Vervolg van vorige kolom) 
so gaan Die B urger voort, 
het heelparty O.B.-lede by 
die party aangesluit. , Blyk
baar besk ou b u lle die O.B. nie 
as 'n politieke organisasie nie, 
en ek glo die p a rty maak 
ook maar oe toe.'' 

MAAR WAT SAL GE 
BEUR DIE OOMBLIK AS 
DIE PARTY SY OE OOP· 
MAAK? 

Is dit nie uiters vernede
r end om lid van ' n party t e 
word op grond van 'n valse 
verklaring en dan daarbinne 
geduld te word net solank a s 
wat ,die party oe toemaak" 
nie? 
WAARDELOSE 

VERSEKE RINGS 

veral as dit kom by kandidaatskappe, kan al dadelik afgelei Die openhartigheid van die 
word van die twee hooforgane van die H.N.P. Die Trans- H .N.P .-organ e kan waard eer 
valer verklaar in 'n hoofartikel dat elke Nasionalis ,hart- word. Hulle probeer ten 
grondig" die ,eis" wat die leiers stel sal beaam, ,naamlik mins t e nie om O.B.-Iede tot 
heelhartige aanvaarding van die partybeginscls, onderwer- hul vernedering te mislei nie. 

Ping aan regtens uitgeoefende partytug, en onverdeelde Anders is d ie gev al met die 
Afrikanerpartym ondstuk wat 

trou, wat ''anse!fsprekend lidmaatskap van enige a nder die indruk probeer sk ep dat 
politieke party of politieke organisasie uitsluit." En dan die diskriminasie van die 
volg hierdie betekenisvolle sin: ,Die prosedure sal wees dat H .N.P. in die nuw e par ty n ie 
ingeskrewe lede van die bestaande partyc wat geen beswaar meer sal voortbestaan nie. 
daarteen het om 'n lidmaatskaponderneming in dier voege Van die kant van die A.P.
tc onderskryf nie, as lede van die Nasionale Party aanvaar leiding is meermale in die 
sal word." verlede versekerings insak e 

Die ,vanselfsprekendc" ,eis" is dat n iemand lid van O.B.-lidmaatskap gegee, maar 
t hierdie versek erings bet net 

'n ander politieke organisasie sal wees nie. W a a r s aan g es ta.an totdat die eer s te 
O.B.-lede dan wat l~·nreg teen hierdie eis in , nie beswaar O.B.-lid as kandidaat van die 
maak'' om 'n valse verklaring te onderskryf nie, die oomblik A.P. b enoem is. Dan bet dr. 
wanneer die partyleiers besluit dat dit tyd is om hul eis Malan se diskriminasie-klou
te laat geld? I sule s oos 'n valbyl deur sowel 

Die Burger stel dit baie duidelik dat ,geen groepe of die versekering a s die nek 
organisasies binne die partyverband gewens is nie." van _die . kandidaa~ g~sny. 

DAAROl\1 word ook aanbeveel dat elke lid van die Nasio- Na dte ondervmdmg van 
;~ale Party onder mcer sal verklaar dat by geen lid is van BraMkpan, lbVe~ters1dorp, P

0
aaBrl 

· 'ti k · . · · , en osse aat sa geen • .-
emge ander poh e e orgamsaste me. . . lid veel waarde wil beg &.Jl:ll 

In verdere redaksionele kommentaar onder d1e Dawte- ~ beduiery dat dr. Malan nie 
rubriek spreek Die Bur~er uitdruklilt verbas~ng ~tit oor die bedoel om te disk~mineer 
feit dat O.B.-lede op d1e A.P.-hoofbestnur bterdte k lousule wanneer b y met dieselfde 
Iaat d~>urgaan het. Hy sc dit is wesenlik dicselfde bepaling byl waarm ee h y O.B.-koppe 
as wat tans in die H.N.P. gl'ld. Maar ten spyte hiervan, I in di~ verle~e laat '':aai het, 

op dte wakas van dte nuwe 
I party gaan sit nie. (Vervolg in volgende kolom) 

'n eerlose lid van die nuwe par- Hocveel van ons hoofamptenare, 
ty ook te word. regters, advokate, dokters, pro-

EI{ vertrou dat aile O.B.-lede kureurs is vrymesselaars? Ek 
soos ek voel. het selfs onderwysers ontmoet 

V rymesselaars 
Bevoord.eel Mekaar 

Mnr. P. C. Kruger van Blink
water skryf, na aanleiding van 
my aanmerkings oor die vry
messelary, dat dit maar moeililt 
is om 'n ding te oordcel waar
van jy nie alles weet nie. Hy 
se: ,Daar is dikwels in 'n mens 
sc privaatlewe dinge wat jy nie 
graag aan die wereld wil uit
blaker nie; daar is sclfs 'n bevel 
gegee om in die binnekamcr te 
gaan bid. In 'n kerkraad kom 
ook soms dinge voor wat nic 
gewens is om aan die gemecntc 
bekend te maak nie; en in tyd 
van oorlog is dit ongetwyfeld 
dwaas om openhartig te wees 
sodat die vyand jou posisic van 
kant tot kant ken. So kan ons 
miskicn tot in die oneindige 
dinge opnoem tot regverdiging 
van geheimhouding. 

,Maar as ons die vrymesse
lary van naderby bcskou dan 
lyk dit na lets van heeltemal 
'n ander aard. Dit lyk meer na 
'n boetie-boetie spelery. Vir die 
nie-vrymesselaar lyk dit asof 
vrymesselaars mekaar bevoor
deel, selfs tot die nadeel van 
die nie-vrymesselaar. Wat sal 
gebeur as 'n nie-vrymesselaar 
in 'n hofsaak bctrokke raak en 
die regter sowel as sy teenstan
der is albei vrymesselaars? 

Britse Empire En 
Gely k stelling 

,Aile nasies word wei in die 
vrymesselary opgeneem, maar 
slegs in ondergeskikte hoeda
nigheid. In die allerhoogste po
sisies word net Jode toegelaat, 
m.a.w. daar word geen onbe
snede toegelaat nie. Waarom is 
dit die geval? 

,Die Engelsman is baie trots 
op die benaming Brit. Maar 
wie het sy huidige betekenis 
aan daardie woord gegee? Wie 
was die ontwerper van die Brit
se Empire? Was dit 'n Engels
man of 'n Jood? Was dit 'n 
nie-vrymesselaar of 'n vrymes
selaar? 

,Van ouds af het die hervor
mers die vrymcsselaars beskou 
as dill vyandc van die Christen
dom. Daar moes tog 'n rcde 
voor gcwees het. En een van 
die redes waarvan ek weet is 
dat Christen, Mohammedaan, 
Boedis, Hindoe, Jood en God
loenaar alma! daar welkom is. 
Is dit toevallig dat 'n mens 
hierdie selfdc soort gclykstelling 
vind in die beleid wat die Brit
se Empire toepas? 

wat vrymcsselaar.s· is. Ook on
der die gewone gemcentelcde 
het ek vrymesselaars raakge
loop. 

Die Protokolle 
,Ek wil by u lescrs aanbe

veel om die boekie te lees wat 
getitel is: Die Protokolle van 
die Gelecrdes van Sion. Daarin 
sal elkeen die antwoord vind op 
die vraag wat 'n Ieser uit Jo
hannesburg gestcl het, nl. of die 
vrymessclary gcwens of onge
wens vir die Christendom is. 
<Indien u lesers nie in staat is 
om bogenoemde boek in die 
hande te kry nie, moet hulle 
probeer om wyle gcnl. Manie 
Maritz se bock: My Lcwe en 
Strewe, te bekom. Maritz se 
boek sal hulle ook help om op 
die spoor te kom van die onge
wensdheid van die vrymesselary 
vir die Christendom). 

,By my is die vraag nie of die 
vrymesselary gewens of onge
wens is nie. Nee. My vraag 
is: Watter plan het ons leiers, 
op staatkundige sowel as kerk
like gebied, om ontslae te raak 
van die vrymesselary. 

,'n Tyd gelede het 'n advo
kaat in Frankryk in die hof 
verklaar dat vrymesselaars die 
regspraak in die Franse howe 
ondermyn. Hoe kan hulle dit 
dan ondermyn? Klaarblyklik 
deur boetic-boetie spelery, en 
seker deurdat 'n vrymesselaar
regter nooit 'n mede-vrymessc
laar skuldig vind nie. 

Die Draadtrekkers 
,As die vrymessclary, slegs 

van buite beskou, so lyk, dan 
wonder 'n mens hoe die vry
messelary van binnckant af 
lyk. 

,Die vertaler van die Proto
kolle het 'n bale groot guns aan 
die Christendom bewys. Nou 
kan aile nasies die Geleerdes 
van Sion se program van aksie 
bestudecr. As clke Afrikaner 
daardie boek lees en in sy huis 
het sal ons nie so onkundig 
wees oor wat alles rondom ons 
aangaan nie. Ons sal dan weet 
wie die drade trek en wie agter 
alles sit. Ons sal ook agter
kom dat die draadtrekkers· self 
nooit op die voorgrond kom nie. 
Hulle maak gebruik van hand
langers - selfs van Afrikaners 
om ons nasic te verongeluk. 
Self bly die draadtreklters agter 
die skcrms waar bulle nic be
reik kan word nie. 

,Lees maar die Protokolle en 
u sal op bale mecr vrae ant
woorde Iuy as wat u ooit ver
wag het." 
(Vervolg op bladsy 5, kolom 4) 
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(Verlowlng, buwellk, geboorte, ater!geval, In memoriam, gelukwenalng, -------------
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na. VOORSLAO (EDMS.) BPK., Posbus Ull, Kaapatad. 

IN MEMORIAM 

MEEDING.-14 Augustus 1939 sal vir 
ons onvergeetuk bly, toe verbuis is na 
haar hemelse wonlng ons dlerba'l'e moe
der en grootmoeder, Anna (geb. Krause) 

Ons zal haar naam met eerbied 
noemen, 

Als ziJ neerda&ll in bet graf, 
En Gods goedheid altljd roemen, 
Die oms zulk een moeder gat. 

- Die verl&n gende klnders: Thomas, 
Johanna, en kleinklnders. 
Korrietontcln. 

VERLOWING 

15/ 8/ lB 

NIEUWOUDT- LATEGAN.-Die ver
lowing word bekend gemaak van Ethel, 
dogter van mnr. en mev . .1. R. Lategan, 
Welgelel! Constantia, aan Johannes, 
oudste seun van mnr. en mev. A. B. 
Nleuwoudt, Jongenskllp, Caledon. 

1~/8/1 

BENODIG 

On getroude of Jonggetroude blanke 
plaaavoonnan. Moet sober, eerllk en 
hardwerkend wees, moet met volk kan 
werk en kennls bG van gemengde boer
dery, saai, wlngerd, melkery, ens. 
Goeie saolarls volgens kwallflkasles en 
sal vermeld word by aansoek or per
soonlike onderhoud. Pcrsoon wat bang 
Is vir bande-arbeid moet asseblier nie 
appliseer nle. Aansoek: J. P . Dlll'l', 
Rondevlel, 1\lalmesbury. 8/8/ 2 

Ondenvyseres vir drle beginners vol
gens Goewerments-slllabus. Begin 
eerste kw811'taal 1952. Salarls £30 per 
kwartaal. Vrye lnwonlng. Gerle!llke 
hula op plaas. Meld kerkverband. 
Antwoord J. F. van der 1\Ierwe, Sera· 
mle, Posbus 1~. Kaallaagte. 1/8/38 

GRYSIIABE 
ORl'~HARE, akiltera, ou voork oma, 

onnodlg. Oort1,11g u 1elf deur OB YS
IIA ~R\VONDER die jongste kunl
matlge wereldwonder, baar en kopvel 
voedlngamlddel te cebrulk, skadclooe, 
kleurstofvry, fll· per bottel, geld met 
bestetling.-Boerecenee• mlddela, Posbus 
4272, Jobannesburs. D/1/111'9 

Qryahare en baar4 b!Dne een maand 
tot natuurllke ldeur berstel of geld 
terug, vry van ldeur1tof. Bevorder 
baregroei, verwyder ak Utera. 5/6 per 
bott..l, poavry. Kontant met beatelllng. 
Die Boerevrou, P01b01 71169, .Jobannee· 
burg, GH/8/l50 

MEDISYNE 
OESONDIIEID is u regmatlge ert e· 

ola, oortulg u self deur OJUI bebande· 
lings te gebrulk en u kwaal te ont
wortel, skryf, lnligtlng gratis, Boere
gen eesmlddela, Poabu1 ' 272, Johannes· 
burg. B /l/9H9 

Slektes en kwl.le verban I Opera
sits vermy en gesondheid berate!. 
Waarom dan aal u Ianger ly? Skryf, 
meld beaonderbede, raadpleeg Die 
Boerevrou , BUI 7111111, Jobannesburc. 

(Nr. 2) 1/11/4~ 

MEUBELS 
MEUB.EL!!.- Beter meulJelo tcer 

ollll.ker p ryse Bo.b o.waent1Jea, otool 
urretjlee, drlewlele, llnoleuma, t&p ytl , 
tnl., OOk allJd In YOOrrl.l.d. O.er. 
Katalogua. Meld waa.rlll u belanss tel 
- VISSl!:B-.IIf.E1J8 l!:L8, Lanptraat l'ft, 
Kaapotad. 1 /12/1> 

RADIO 
LOUW llN LOUW', ell• Seroemdo 

fto.dlo-lncenleurs , Staaleweg, P AROW 
verkoop en bentel Ra.dlo'o en Elektrlea• 
Tooatelle. Gereglatreerde ICle.lr.trlllteft. 
o.annem~ro Ft>On 11·84311 

O.B. JAARGANGE 
JAARGANG 1949-1950 

Nou verkrygbaar teen £1 5-s. elk. 
PRAGTIG INGEBIND 

VOORRA.AD BAlE BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 703 Kaapstad 

DIE. 0.8.! Teken • 1n op 
Suid-Afrika is vandag 'n Koninkryk onder 'n Britse koninl:': 

DIE O.B. veg vir 'n Repub liek onder 'n Afrikaan se President . 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partystelsel wat die volk verd eel en ver vir die 
Pa.rtylose E enheidsta.at. 

e Verwerp verteenwoordlglng deur ha ndla ngers van polit ieke 
partye en veg vir regerlng deur vrye volksverteenwoordi&'er.; 
en deskundige beroepsverteen woordigers. 

e Verwerp die Ka pitalism e en veg vir 'n Afrikaner-volkll
ekonomie. 

e Verwerp die politieke, maatskapllke en ekonomlese inte&"ruie 
van die nle-blanke en veg vir territoriale apartheid. 

DIE O.B . wil 'n vrye, eensgeslnde, en welvarende S.A. bou. 

DIE O.B. se ldeaal Is ook u ldeaal. Help om dit te verwesenllk. 

I ntekenvorm 
Neem a.3Seblief my naam c.p 43 intekenaar op "Die 
O.B." tot ek u in kennis steZ om toesending te staak. 

B ier by ingesluit vit~d u die bedrag van ....... . .. .. ....... .. 

... ........ ............. vir d~ eerste ........ ............ maatlde. 

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

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

H andtekening. 

Intetengeld: 12/G per jaa.r of G/ 8 per halfjaar. 

Voec UMbUef Kownlale by pl.&ttelandH tjek.s. 

Verkeerde Regeringstelsel 
Vir S.A. I ngevoer 

,Suid · Af r ika h e t 
hlykhaar bepaaJ.d ' n fout 
begaan deur sy regering
stelsel van ' n ander land 
af in te vocr , en wat 
meer is, Suid-Afrikaner s 
begin al meer te hesef 
dat 'n parlem ent wat d ie 
grootste deel van sy tyd 
h estee aan r assegetwis 
n iks meer as ' n parodie 
van doeltreffende be
stu ur kan voorthrin g 
nie," sk ryf ' n Ieser in 
die Cape Argus. 

Hy verwys na 'n ander brief
skrywer wat die Britse eerste 
minister se stelling dat 'n grond
wet nie van 'n ander land af 
ingevoer kan word nie, aange
haal en na die Suid-Afrika-wet 
verwys het as die werk van 
Suid-Afrikaners. Hy vcrvolg 
dan: 

,Vir my Jyk dit of Attlee nog 
verdcr kon gegaan het deur tc 
verklaar dat die Britse parle· 
menterc stelsel vera! ongcskik 
is vir 'n land waar rasse-verde· 
lings skerp omlyn en rasse-ge
voelens baie sensitief is as ge· 
volg van die vroeere geskiedenis 
van die betrokke land. 

,.Ons in Suid-Afril{a bet die 
Britse parlemen tere stelsel in
gevoer , en sy m islukking om 
aan te pas by ons toestamle en 
vereistes word bewys d eur die 
feit dat na. 43 jnar die rasse
verdeeldheid erger word in 
plaas van te venlwyn soos 
Smuts en Botha en so baie a n 
tler onder ons so • vuriglilt ge
hoop en verwag het toe die kon
siliasiebeleid verkomlig e n 
tlwarsdeur d ie land verwelkom 
is nadat Cam pbell Bannerman 
en sy Libera le Party selfbestuur 
aan d ie afgebrande en verslaan
tle repu blieke gegee hct. 

1\IOET W EER PROBEER 
Dit lyk dat Suid-Afrika be· 

sll~ 'n fout begaan. het deur sy 
regeringstelsel van 'n ander 
land af in te voer . . . Die 
onnosele bitterheid wat daar 
tussen die twee vernaamste 
blanke elemente bestaan word 
in die parlement verwek en deur 
die kortsigtige en partydige pers 
uitgebuit en op die wyse aan 
die !ewe gehou deur die lengte 
en breedte van ons land. Ons 
het blindelings 'n regeringstel
sel ingevoer omdat dit sl{ynbaar 
uoed gewerk het in 'n ander 
land. Dit was 'n mislul{king 
en ons moet weer probeer. 

Sommige mense is bang dat 
as" ons van die Britse tradisie 
sover dit landsbestuur betref, 
wegbreek, dit noodlottig sal 
wees. Dit is 'n verkeerde stand

want trou en vriendskap 

'N REKORD 
Die rekord-houer vir die groot

stc aptyt is Louis Skalsky, 52-
jarige van Weenen. 

Hy het homself as die grootste 

I 
eter uitgeroep nadat hy 180 rou 
eiers en vier pond gekapte per
devleis binne twee uur afgesluk 
het. Skalsky is as .,die Oosten
rykse Volstruis" bekend. Hy is 
'n werktuigkundige en vragmo
torbestuurder wat sy vrye tyd 
bestee deur groot maaltye t e 
nuttig. 

Verlede jaar het hy honderd 
hardgekooktc eiers met dop en 
a! by 'n enltele geleentheid op
geeet. 

.,AI wat ek weet, is dat ek 
nooit enige maagmoellikheid het 
nie; dus gaan ek maar voort met 
eet," se Skalsky. 

kan nie met geld en hardkop- 1 omdat ek nie van partypolitiek 
pige aandrang gekoop word nie. hou soos dit in Suid-Afrika ge
Dit is wat die volk van Suid- voer word nie, en ek glo dat 'n 
Afrika in hul harte teenoor Brit- republiek wat in die !ewe ge
tanje voel wat ons houding in r oep word m et die goedkeuring 
moeilike tye sal bepaal. en hulp van E ngelsspreken<le 

1\:lOET HERSTEL 
Suid - Afrikaners uiteindelik 
daardie dralende gevoel van 

,Dit Is die Britte wat Suid· ver onregting wa t die Afrikaner 
Afrika gevat het, en dit is vir gevoelig hou, sal verwyd er en 
die Britte om te gee. Dit is ons la nd sal verenig in ' n hegte 
reguit taal, maar dit word gese en magtige vr iend van Brittanje 
sonder 'n skaduwee van kwaai en al die a nder Iande van die 
gevoel en slegs in die hoop dat \Veste wat ons opvattings van 
dit Engelssprekende Suid-Afri- demokrasie, vryheid en regver
kaners sal besiel met die ideaal digheid <leel. 
om 'n verenigde Suid-Afrika op ,Vir my lyk dit na 'n ramp 
te bou waarin die woord Engels dat twee volke met soveel ge
en Hollands vergete sal wees, meenskapliks in hul uitkyk en 
en ons almal ons as gewone waarde, kunsmatig uitmekaar 
Suid-Afrikaners of South Afri- gehou moet word in onnosele 
cans sal beskou. I vyandskap deur die toevallige 

,Ek was nog altyd meer van feit dat bulle 'n verkeerde rege
'n republikein as 'n nasionalis , ringstelsel ingevoer het." 

S.A. VLOOTBASIS SAL 
NOU VIR BRITTANJE. 

VE.ILIG WEES 
Die pos1s1e van die 

B r i t s e vlootbasis by 
Simonstad is ' u kwessie 
wat selde in die open· 
h aar genoem word, m aar 
wat tog voortdurend in 
die oedagtes van 'n Suid-

~ R . Afrikaanse egermg 
moet wees, sk ryf D ie 
Burger in ' n hoofartikel 
met verwysing na die 
samesp reldnge o.or ve_r· 
ded igin" wat m d1e 
jougste 

0

tyd t u.ssen. Suid
Afrika en Br1ttan}e ge
voer word . 

Britse beheer oor die belang· 
rike steunpunt op Suid-Afrikaan
se bodcm het 'n al hoe groter 
anomalie geword namate ons 
soewereine onafhanklikheid uit
gebou is ook op militere gebicd," 
lui die artilcel. ,Die tyd s~yn 
ryp te wees om ·~ ver~ndermg 
te maak wat 'n hmderhke o~r
blyfsel uit die dae van Suld
Afrikaanse onderhorigheid sal 
verwyder. . 

Tee die verdediging van Suld
Af,rika tydens en na die Eerstc 
Wereldoorlog deur Brittanje ge
geheel aan die Sui?·A~rikaansc 
staat oorgedra is, IS Slmonst~d 
as 'n lcwensbelangrike skakel 1;'1 
die Britse Imperiale kommunt· 
kasies uitgehou. As 'n saak v~n 
eer en plio-' hct genl. Smuts m 
i921 teeno;r mnr. Chur~hill d~e 
landverdediging van dte basts 
namens Suid-Afrika onderneem, 
en daardie ooreenkoms beheers 
nog altyd die posisie van Simon-
stad. 

NEUT R ALITEIT H ET 
VERVAL 

,Tussen die twee wereldoorloe 
het die vraagstuk vera! aandag 
geniet vir sovcr dit die Unie 
se neutraliteitsreg in 'n oorlog 
waarin Brittanje gcwikkel m_ag 
raak sou belnvloed. ' n Verphg
ting ~m Simons~d teen ·~ Britse 
vyand te verded1g, was unmers 
in beginsel n ie versoenbaar met 
Suid-Afrik a se v1·yhe id om u it 
'n Brits.e oorlog te bly nie. Brit
tanje daarenteen was van~elf 
nie gretig om 'n vername Bntse 
basis aan Suid-Afrikaanse be
beer oor te dra net om dan in 
oorlogstyd dalk te vind dat. 'n 
neutrale Suid·Afrika die Bntse 
vloot noodsaaklike geriewe ont
s~ nie." 

D ie agtergrond van die vraag
stuk het intussen aansienl ik 
verander , word voorts in die 
hoofartikel gese. Suid-Afrika. het 
by m onde van die regerlng sy 
verbondenh eid m et die W esterse 
wt>reld ook t.o.v. verdediging on
dubbels in nig verklaar. 

GEJ\IEENSKAPLIKE 
GEBRUIK 

Suid-Afrika bet 'n eie vloot 
en hy bet behoefte aan 'n eie 
geskikte vlootbasis wat vanself
sp rekend vir gemeenska plilte 
oogmerlce ook tot beskik lcing 
van d ie vlootma gte van bond
genote sal wees. Die aanvaar· 
ding van die beginsel van cor
drag deur Brittanje sal vee! 
daartoe bydra om in die mili
tere samesprekinge 'n gees van 
vertroue en samewerking te be
vorder. 

Solank Simonstad onder Brit
se beheer bly, sal die gevoel vol
hard dat Brittanje traag is om 
'n posisie van soewereine ge
lykheid in sy betrekkinge met 
Suid-Afrika ten volle te erken. 
Vee! beter sou dit wees dat 
hierdie anomalie vriendskaplik 
uitgeskakel word in belang van 
die noodsaaklike sam ewerking 
wat sowel Suid-Afrika as B rlt
tanje i.v.m. d ie verdediging van 
die Suidelike seer oetes begeer. 

W AARDE LOOS 

(Dit is verblydend dat Die 
Burger die regering herinner 
aan die standpunt wat hy 
twaalf jaar gelede ten opsigte 
van die Britse vlootbasis inge
neem het. Daar is egter 'n be
langrike fcit waarop gewys moet 
word. T et\SY Suid-Afrika buite
kant die B ritse statebond staa n 
sodat h y sonder oorwegings van 
koninklike of groepslojaliteit 
kan besluit wan neer en v ir wie 
hy wil veg, is 'n eie Suid-Afri
kaa11Se vloot en vlootbasis eer 
der 'n nadeel as 'n voordeel. So
lank Suid-Afrik a deel van die 
Britse statebond uitmaak en 
derhalwe deelneem aan B r itse 
oorloe, is tlie Suid-Afrikaanse 
vloot 'n deel van die Britse vloot 
wat op k oste van die Suid-Afrl
kaaJ\se belastingbetaler in stand 
gehou word, en dieselfde geld 
vir S imonstad.. 

'n Eie vloot en eie vlootbasis 
k ry aileen betek enis wann~er 

Suid·Afrika staatkundig en mi
Jiter 'n vrye republiek is in teen · 
stelling met sy ,ultgeboude soe
wereine onafhanklik heid" binne 
die Britse E mpire.) 

,Die 
elke 

twee 
is dus 
uitrui 
pick d 
'n ber 
van di 
ten de 
party." 

Die 

Dit i 
O.B. v 

steun, 
ekono 
die heil 
Lesers 
twyfeld 
in ons 
onder ' 

Ons 
agterbl 
kindcrs 

CHl 

In 
die AI 
sese 
week~ 
111SV01~ open]~ 
die w~ 
hul el 
mier"j 
het I 
Duitse 
is da 
allern1 
bootp1 
hly si 

Die 
was tyd 
derwaa~ 
sien, vel 
het torl 
baie he~ 
die bot~ 
dat hu~ 
voet koj 
ook ni 
drie kn 

.,Die 
na die 
beter g 
on twerp 
het die 
smeerd11 
Nazi-X 
<lie A 
verou<le 
eerste 
H olland 



el 

rtypolitiek 
-Afrika ge

&'lo dat 'n 
lewe g.-

oe<lkeuring 
ssprekende 
uitelndelik 
evo.-1 vun 
Afrikan t>r 

rwyder en 
in 'n hegte 
n Britta nje 
~e va n die 
ttings van 
en regver-

a 'n ramp 
soveel ge
uitkyk en 
uitmekaar 

~ onnosele 
toevallige 

erde rege-
et." 

die vraag
IU\n!'.it>nlik 
ts in diE> 

-Afrika h et 
&'erlng sy 

e Weste rs e 
t>diging on-

LIKE 

eie vloot 
aan 'n eie 
a t v·anself
en'iknplikf' 
bt'sk iklting 
von bond
e aanvaar-
1 van oor-

sal veel 
die mill
gees van 

king te be-

onder Brit· 
gevoel vol· 
raag Is om 
rereine ge
kkinge met 
~ te erken. 

wees dat 
iendskaplik 
belang van 
m ewerking 
a as Brit
iging van 

es begeer . 

dat Die 
herinne r 
wat hy 

en opsigte 
basis inge

:egter 'n be
gewys moet 
frikn. buite
bond staan 

-Arrikaanse 
Britse vloot 

Suid-Afrl
lr r In stand 
se.Jfdr gel<l 

:e vlootbasis 
s wanneer 
di&' en mi
ls In t~n

eboude fiOt'
eld" binne 

DIE O.B., WOENSDAG, 15 AUGUSTUS 1951 BLADSY VYF 

H.N.P.-BLAAIE GEE 
ANDER UITLEG AS 
DIE VADERLAND 

Uiteenlopende kommentaar oor die Jidmaatskapseisc 
wat dr. .1\la lan en mnr. Havenga vir die nuwe Nasionale 
Pa rty beoog, word deur Die VaderJand, mondstuk , ·an die 
Afrikanerparty, en Die Transvaler en Die Burger, ver
naamste organe ,·an die H.N.P. gelewer. Die \'aderland 
verklaar in 'n hoofartikel onder meer : 

,Die leiers self bet die pad vir 
elke Nasionaalgesindc maklik 
gemaak. Eers vra bulle alma! 
om terug te keer na die Xnsio· 
nale P arty, 'n naam wat by elk
een die aangenaamste herinnc
rlnge sal wek. I n die twcedt
plek maak bulle lidmaat.,kap 
van b ierdie party outom atit-s ' ir 
a ile ingeskrewe lede van die 
twee veren igende partye. Daar 
is dus geen moontlik h t-i<l van 'n 
u itru ikery nie. En in die derdc 
pick doen dr. Malan persoonlik 
'n bcroep vir die beskerming 
van die aansprake van die sit
tende L.V.'s uit die Afrikaner
party.'' 

Die Transvaler vcrklaar: 

MNR. DE JONGH 
OORLEDE 

Dlt is met lecdwese dat Die 
O.B. v<·rn<>em het van die af
sterwe van mnr. A. L. de Jongh 
van Robertson. \Vyle mnr. De 
Jongh het jarelank 'n drukker
saalt op Robertson besit en hy 
hct sy mcrk gemaalt as sake
man. 
- Maar dlt is as plcitbcsorgcr 
vir ekonomlesc hervormings en 
as kampvegter vir die ontwik
kcling van die plattcland dat 
Die O.B. mnr. DeJongh sal ont
hou. Hy hct die 0 B. onder
steun, vera! omdat hy in die 
ekonomicl<c b<'leld van die O.B. 
die hcil van sy volk gcsien hct. 
Lcscrs ''an Die O.B. sal onge
twyfeld sy prikkclendc bydracs 
in ons blad. onder sy cie en 
onder 'n skuilnaam, mis. 

Ons m('delye gunn uit na sy 
agterblywcndc !'ggcnote en .ses 
kindcrs. 

,UITGESLUIT" 

,,'n Vcrband met die oorhccr· 
send belangrike kwessie van 
lidmaatskap laat die lelers 'n 
heldcr geluid boor. Ons glo 
elke Nasionalis sal hartgrondig 
bcaam wat die lciers as t- ise 
ann die tockomstige lid van die 
Nasionalc Party stcl, nl. hccl
hartigc aanvaarding van die 
party - beginsels, onderwerping 
ann r c g tens uitgeocfende 
party-tug, en onverdeelde trou, 
wnt Yansetrsprekend lidmaat
skap v-an en ige nnder politieke 
party of politiek e organisasie 
uit<.luit. Die proscdure sal wecs 
dat ingcskrcwc lcde van die be
s taandc partye wat geen be
s waar daartecn het om 'n lid
lidmaatskap - onderneming in 
dier vocge tc onderskryf nic, as 
!cdc van die Nasionale P arty 
aanvaar sal word. Om die be
langrikheld Cl\ vernntwoordelik
hcid vnu get roue lidman.tslcap t e 
bekl<>mtoon, sal dit gr oot waar
<le he intli<>n dnnr positief ge
leenth!'id gNikep w ord vir elke 
li<l om hom opnuut nan die be
ginsels en it~ale van sy par ty 
toe te wy deur (tie plegtige ver
klnring cichan<lig te onderte
ken.'' 

GEES GROEP E 

Die Burger vcrklaar: 
,,Die party sc bestuursliggame 

is volkomc dcmokratics en bled 
die ruimstc gclecnthcid vir die 
voordrag van nile slcnswyscs en 
bclcidsrigtingc. Geen groepe of 
organisasies binnc <lie purtyver
band is gewens nle, omdat dit 
net kan lei tot onmin en vcr
decldhcid tussen Naslonalistc. 
Daarom word ook a anbevt-cl dat 

<Vcrvolg in volgcndc kolom> 

RHODE.SIE EET 
UIT HAND VAN 

NATURELLE 
In Suid-Rbodesie w ord d ie 

bevolk'ing boofsaaklik deur <Uc 
natu relle v-a n v·ocdscl voor slen, 
waa rskynlik ook omdat die 
blanke boere hulle tot groot 
mate toele op ta bakboerdery. 

In 1950 bet d ie naturelle 98 
persent van die grondboontjies, 
98 persent van die fy n g raan, 
~ persent van die ' 'l eis, ISIS 
persent van die koring en 53 
pe~nt yan die nlielies in d ie 
lund geproduseer, volgens ' n 
versln~::- - van die sekretaris va n 
naturellesake. 

Die nuturelle is ook d ie 
bcla ngrikste produsente van 
k11t.orn on bet verlede jaar meer 
U!! 4 I miljoen por d saadkatoen 
gc>produo;t-e r , wat dubbel soveel 
is as die opbrengs v-a n die 
blarikn. Dulle is ook die ver
naum.,te rysboere en bet ver
lede jnar 6,000 sakke rys gepro
d uscer. Hul k atoenoes word 
vanjaur op 81 miljoen pond 
ge'>kat . 

Aunsporing!llonc is noo<lsaak
Jik om docltrcffcndc werk in die 
motorbcdryf te bcvorder en her
stclprysc binnc perkc te hou, 
volgens mnr. W. A. Huxtable, 
lid van die Vcrcniging van 
Wcrkgewers in die Motornywer
heid. Ondervlnding bet getoon 
dat werktuigkundlgcs net bclang 
het by 'n tasbare vorm van aan
sporing. \Vaar dit to<>gepas is, 
bet swak en !ilordigc wcrk tot 
'n minimum g<>daal, h<>t hy gcse. 

(Vcrvolg van vorigc kolom) 

elke lid van die Na'liona lc Party 
onder meer sal Vt'rk luur dat h ) 
geen lid is van e nige undt•r poli
ticke organisasie n ie. Bc!!on
derc standpunte in vcrband met 
belcid, programme en organisn
sic moct dcur die ruimc kanRic 
van die party gestel word t-n 
n ie deur -die stigting of in
standbouding v-an ,pre:.t-iegroepe' 
n ie." 

Von die Os op die E.sel 
Vervolg van bladsy 2, kolom 5) 

Is Die O.B. Ons Erms? 
Mev. J. Theron van Koffic

fontein bring die vrae wat mnr. 
Johan Fischer by 'n vorige ge
lcenthcid gcstel bet, by elke in
dividuelc O.B.-Iid tuis. Sy ver
klaar: In Die O.B. van 25 Julie 
Ices ek van twee vrae wat mnr. 
Johan Fischer van Carolina stel 
en ek kan nic na laat om 'n 
paar cie ondervindings te vertel 
nle, wat 'n bictjie mag bydra 
om lnligting te gee. Hy vra: 
(1) Wat doen die O.B. vandag? 
en <2> \Vat docn lede van die 
bewcging? 

,.Die antwoord is voor die 
hand liggcnd as clke lid hom
or haarse!C afvra: \Vat docn ek 
om die Os.sewabrandwag te be
vordcr? Doen ck oral en al
tyd wat in my vermoe is om tc 
toon dat ck waarlik crnstig veg 
vir die behoud vir wat ek as 
heilig en 'n Godgcgcwe reg be
skou? Of is dit vir my 'n saak 
van roem of ecr en is ek dan 
aileen wakker, ja enc v.uur en 
vlam, as van my hoofoffisiere 
teenwoordlg Is, en terwyl die 
leicrs van ander partyc my n ie 
sien nie, aangcsicn ek g raag by 
hulle ook die bcstc voetjie wil 
voorhou? Is ons gcheel en al 
oortuig dat die Osscwabrandwag 
die redding van ons as volk be
teken? Of bicd die O.B., vol
gens ons opinie, slcgs 'n ge
leentheid om op ecn of andcr 
tyd 'n bietjie opspraak tc vcr
wck en aandag <al is dit dan 
ook al van wie) tc trek? 

,As ons gerecld Die O.B. Ices 
met aandag, sal ons bcscf, die 
crns waarmee die blad die stryd 
aanpak tot behoud van die tra
disies van ons volk en ons ge
wig ingooi op enige gcblcd wat 
sal meehclp tot bcvordering van 
ons idealc." 

Mnr. Fischer Stel 1\'og 
'n Vraag 

My lcs<>r, mnr. J. H. Fischer 
van Carolina, wie se ecrste skry
wc aan my sovccl tonge losge
maak het, bet weer van hom 
laat boor. Hy stel weer 'n paar 
vrae en wei soos volg: 

Dit is icts wat bale mensc n ie 
wcct nie en wat som tyds baie 
handig tc pas kom. Die verlies 
waarvan ek gepraat hct , kon 
miskien soos volg by die boer 
ontstaan hct. Hy hct wei ' n 
rcdclike woltjekkie ontvang, 
maar die hac! het a l sy gesaa i
des weggcslaan, -en daarby Is 
'n klomp van sy beste m elk
koeie dood. 

,Volgens vrlend Uil se stelsel, 
word bclasting op die wolgeld 
afgctrek sowcl as belasting op 
die kunsmis wat gckoop word 
en op implcmente en ander kos
te, terwyl daar in werklikheid 
gecn wins is oor die boerdery 
as gehcel nlc. U sal saamstem 
dat hierdie arme boer maar sleg 
daarvan sal afkom. 

, Dan is daar die a nder geval. 
Die ecn boer Is in 'n gebled 
wat gesonder is vir sy vee of 
oeste, hy hct gcvolglik minder 
koste. As 'n voorbceld wil ek 
noem : Sommige plasc in Stan
der ton-dist rik word vir onge
veer 50 jaar al bewcrk, .sonder 
dat dit nodig is om kunsmis 
te gooi, terwyl ' n paar my! van
daar in Morgenzon, ook in die 
mieliegcbied. moct sommer baie 
kunsmis gebruik word. Die 
boer in Standerton betaal nou 
net belasting op sy produkte 
wat hy alreeds teen 'n lac kos
te produseer, terwyl die boer in 
Morgenzon op beide produkte 
en kunsmis belastlng moet be
taal. Dit sal dus 'n oncwercdlge 
verdeling van belasting ten ge
volge he. 

Belasting Sal Ontd~tik 
Word 

,.Dan verdcr, sal dit bale moel
lik wees om toe tc sien dat die 
sci.ilbelasting nie ontduik word 
nlc. Op 'n klein dorpie ken 
:lie winkelier sy klante bale 
goed, en vcrtrou bulle dat hulle 
hom nle sal verkla nie. Dit is 
ook in dio klant se voordeel as 
rile seelbelasting on td uik kan 
·.vord, dan koop hy d ie a r tikel 
vir mindcr as voorheen . 

CHURCHILL-HUL SE PRESENT AAN STALIN 
LAAT HARE NOU RYS 

.,Sknkclbricf 1/51 hct geltom 
soos 'n antwoord op my vorigc 
brief aan u. U sal my n ie kwa
lilt nccm as ek myself afvra: 
Welke doc! dien dit om 'n Ieier 
te he, en n iks te doen nie? 
Dan is 'n Ieier mos n ie nodig 
nic." 

,Ek voel egter saam met Uil 
ontevrcdc met die huidige be
lastingstelsel. Daar is gevalle 
waar 'n pcrsoon jaar na jaar 'n 
vcrlles In J>Y opgawe aantoon , 
terwyl hy gedurig nog grond 
aankoop. As daar tot 'n nu we 
stelsel oorgegaan word moet g e
sorg word dat dit 'n meer ewe
rcdige vcrdcling van belasting 
sal mecbring anders is daar 
geen punt in om 'n verandering 
teweeg te bring nie.'' 

In ' n be~kouing oor 
die Amerikaan::~e onder
sese krag "·er skaf die 
weekblad Tim e beteke
nisvolle gegewens. Dit 
openbaar tot waller mat~ 
die W ester se bou dgcn otc 
hul eie k ele d eur ,prt~
mier" Stalin laat afsny 
h ct hy Jalta waar die 
Duitse boedel so verdecl 
is dat Rusland m et die 
allernuutste Duitse duik
bootplanne in die skoot 
bly sit het. 

gclewer bet. Gelukkig bet net 
'n paar van hierdie Nazi-duik
botc in dicns gekom. Met Amc
rikaanse beamptes aan boord 
hct die XXI's 'n snelheid van 
16 knope onder water behaal. 
Hullc het snorltel-pype gehad 
en langafstand-torpedo's wat 
kon terugkeer en volgcns 'n pa
troon bcwccg. Hul periskopc en 
klank-padwyserinstrumente was 
vcr meerderwaardiger as enig
lcts wat die V.S.A. gehad hct.'' 

RUSSE KRY ALLES 

Die V.S.A. het ,.veels te sta
dig" die nuwe uitvindings op sy 
cle duikbotc aangcbring, waar
ondcr sck<>rc afwecrwapens wat 
dit haas onmoontlik vir 'n op
pervlaktc-skip maak om 'n 

Die Amcrikaanse duikbotc duikboot tc kcldcr, sodat dit in 
was tydcns die oorlog met min- die tockoms waarskynlik net 'n 
derwaardige tocrusting voor- duikboot sal necm om 'n duik
sien, vcrklaar die blad. Diltwels boot tc v<>rnictig. 
hct torpedo's nic ontplof nie, ,Ongclul, kig bet die Russe 
bale hct te dicp getrck, terwyl ook die Du itse XXI na die oor
die bote sc wande so dun was log in die ha nde gekry - nie 
dat hullc nooit diepcr as 300 net twee n ie, maar ' n \'loot , ·an 
voct kon duik nie. Hulle kon m cer as 25 \'an built> en onder
ook nlc vlnniger as twcc tot dele v·ir bale m r.t-r. \\'a t nog 
drie knopc onder water vaar nie. e rger is, bulle het be.,lng gele 

.,Die Duitscrs, so hct die vloot op 'n nog ~>krikwekkender duik
na die oorlog ontdck. bet vee! boot waaraan die I>uitsers besig 
beter gcdoen sover dit duikboot- was om te wnk toe d ie oorlog 
ontwerpe bctre!. Xa \'.E.-dag geeindig hct. Dit word genoem 
bet die \'erenigde State twee be- d ie X.~VI e n is d ie ecrste l'!Ui
smeerde, buiwering,.wekkende were onderst'Sfl Yaar tuig n at nog 
Xazi-X.~I-duikbott- gekry wat : ooit gebou is. Hy kan vir lang 
<lie Am!'rik nnnst- buil,bote !>O ente aaneen onder die wat er 
w rouderll laat lyl' h et soos die l vaar sondcr 'n snorl<cl-lnstru
eerste staalsigiUlr wat John P.

1 

mcnt om lug na sy cnjin· te 
Holla nd in 1900 nan ll ie vloot pomp, deur dat hy 'n nuwe soort 

gcbrulk word om die brandstof l l~ e astrng P 
cnjin bet waarin hidroperoxied I JJ" 'l N' . B l . O 
tc oksidccr. H y ka n teen 'n Jl erlrese Betaal 
volle i'lnelheid op sy maksimum
d lepte v·aar . H oewel die \'er 
e nigde Sta te wcet h oe b y werk, 
bet h y nooit een in die hande 
gekry n ie. Die Russe bet die 
hele spul \'Crower m et genoeg 
on<lerdele om 75 XX\'I's te bou, 
en genoeg Duitse wetenskapli
kes en d uikbootm a nne om bulle 
te \\ys hoc om bulle te gcbruik." 

l !ITGELE WE R 

Voortgaandc behandel mnr 
Fischer die voorstellc van ,Uil" 
van Stellenbosch insake belas
ting. Hy skryf: 

,U Ieser Uil 1<al myns insiens 
op die volgende manicre moei
likhcid kry met sy voorgestelde 
skema vir bclasting. 

,Kyk as 'n pcrsoon, soos die 
posisie tans Is, die ccn jaar 'n 
verlics ly met Ry bocrdery .(of 
besigheid) is hy gcregtig om 
dit van sy volgende jaar se 
wins af te trek en dan net op 
die verskil bclasting te bctaal. 

~ 

'n Frnnse pa rlementslid wat 
deur sy kiesers in die lvoorkus, 
\Ves-Afrika, na vermoed word, 
opgeeet is, se setel 111 nog va
kant. Ampte nare on.dervind 
moeilikheid om 'n opvolger vir 
hom te kry. 

Kommunlstiese parlementslede 
in I talie bet verledc week weer 
in die parlement handgemcen 
gcraak met regeringslcde. H ulle 
moes deur amptcnarc uitmckaar 
gcmaak word. 

Kan met trots 

aanspraak maak 

dat sy kliente 

onder die bes 

geklede klasse tel . 

Tot sovcr Time. Die s in , on
gelukkig hct die Russe ook die 
Duitse XXI na d ie oorlog in 
hande gckry" gee nic 'n suiwere 
beeld van die tocstand nie. Dnar 
was geen ongcluk nie. Dit was 
vooraf deur Roosevelt e n 
Churchill m l't Sta lin so oorcen
gekom dat lan!lge noemde daar 
die deel van Dultsla ncl sou kry 
waar die Duitse d uikbootwcrwe 
gelee il'l. T oe die Amerikanen~ 
oor die on verdedigde Dultsla nd 
gestroom bet, bet <lie Duit~e Jeer 
aan die Oosfront <lie voortmars 
van die R usse teengehou t <>n e in
d e die \\'este 'n kan'l t e gee om 
s oveel van Duitsla nd IHI moont
lik te beset. llierdio k n n!l bet 
die \Veste m et ' n hoongt•lng ver
werp toe bulle bul troepe t erug
getrel' b et uit geblede wat reed~> 

de ur bulle verower was. Sta lin 
ht't sy Duikbootoes saam met 
die wetensk aplikes ru'> tig ingt>.· 
tmm el as beloning vir "Y anndf' t>l 
in die , dem okra t isering" v·a n 
Duitsland. 
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HOE VYANDSKAP TEEN 
0.8.-LEDE BEHOU WORD 

0.8. Se Houding Oor 
Diskriminasie 

v oor 19·1-1 het die 
lidmaatskapskl o u s u I e 
van die H.N.P. \'an 
Kaapland s o o s volg 
gelui: 

,Ons verklaar hierby dat ons 
die uitgcsproke beginsels van 
die H.N.P. of V. omhels en sal 
handhaaf en verbind ons uit 
vrye bewcging en opregtclik om 
die verpllgtlngs aan die lidmaat
skap van die H.N.P. of V. van 
Kaapland verbonde, volgens 
konstltusie, getrou na te kom en 
ons tc ondcrwerp aan die gcsag 
en tu~ van die organisasie." 

Vroeg in 1941 is die volgende 
klousule In die konstitusie ge-
voeg: 

,Op polltieke terrcin cis die 
Party die onverdeelde trou van 
al sy lede. Lidmaatskap van 
die Party moet drulrom beskou 
word as onverenigbaar te wees 
met lidmaatskap van enige an
der politieke party of van 
enlge ander organisasle met 'n 
polltieke strekking wat deur die 
die Kongres, of deur die Hoof
raad handelende namens die 
Kongres, verklaar word as in 
stryd te wees met die beginsels 
of met die belange van die Party 
as 'n vrye en onafhanklike poli
tlcke liggaam." 

Op 3 Oktobcr 1911 het dr. D. 
F. MalaTJ, hoofleier van die 
H.N.P., die O.B. tot 'n politieke 
organisasie verklaar en die lcdc 
van sy party gevro. om uit die 
O.B. te bcdnnlt. 

UITGESiiOP 

In 1944 staan die volgcnde 
addisionclc verklaring ondcrnan 
die gewone lidmaatskapsvcrlda
ring in die konstitusic van die 
H.N.P.: 

,Ons verluuur verdl'r dut on,. 
nie lid Is van enige undrr poli
tielce t>arty of van cnige orguni
sasie met 'tt strekking nit•." 

In Junie 1945 bet die partylei
ding nile O.B.-l!'de wat tt"n ~pyte 
van lansgpnoemde \'l'rkluring, 
nog lede \'an die H.X.P. \\'US uit 
die party ge~kop. 

In 1948 is dieselfde verklaring 
weer dcur die party se ltongres 
in die ltonstitusie van die party 
opgeneem t"n in 19-1·9 bet dit" par
tyleiding geweit"r om A.l•.-knndi
tJate wat ook 0 ,:3.-lede is te on
der-.teun in c:li.e prov in.,inlc Yer
lcit"sing. En bulle het geweier 
oorrenkomstig bierclie wrkla
ring en op gron<l van <lif' betrok
ke kandidate se o.n.-skap, wat 
beteken dat bulle lrdl' is van 'n 
or:unisasie met 'n politieke 
strekldng. 

Op hierdie maniere bet dit" 

MOOI 
OP 

VERGADERING 
WELLINGTON 

Die O.B.-kommando's \'an Wellin~ton het vcrlede 
Saterdagaand ' n baie geselli~e en geslnngde hraah·Ieis
funksie gehou op die plaas lloutbaai van die kommandant, 
mnr. Krisjan du Toit. 'n Paar honderd O.B.-Icde en belang
stellende vriende bet nie aileen die heerlike vlei~ en wors 
terdee geniet nie, maar boweal die klinl,endc toespraal' \'an 
dr. F. D. du T. van Zyl, KaaiJiandse Ieier \ 'ftn die Ossewa
brandwag, waardeer. 

Mnr. Du Tolt het sy blydskap 
uitgespreek oor dr. Van Zyl sc 
teenwoordlgheld. Daar is bai( 
sake wat die belangstelling van 
O.B.-lede op hierdie stadium 
gaande maak en almal is gretig 
om Ieiding te kry van ons Icier 
hier In Kaapla.nd en slen der
halwe ult om sy boodskap te 
boor. 

Hy het ay spyt uitgespreck oor 
die slekte van sowel die K.G. as 
die A.K.G. Gelukklg verneem hy 
dat dit nle ernstig is nie en dat 
die leicrs albei sal kan deelneem 
ann die belangrike O.B.-beraad
slagings wat binnekort gehou 
gaan word. Hy wens die leiers 
'n spoedige berstel toe en boonop 
bale vrugbare beraadslagings. 

Die kommandant het ges~ dat 
een van sy veldkornettc, mnr. 
Danle van der Westhuyzen, on
gelukklg vanaand afwcsig is 
omdat hy in die hospitaal is om 
'n operasie te ondergaan. Sy eie 
en die hele kommando se goeie 
wcnsc vir volkome herstel is 
met hom en sy famille. 

REPUBLIKEINSE IDEAAL 

Dit is vanaand die viering van 
die dertiende verjaardag van die 
O.B. Mnr. Du Toit het gese dat 
hy as kommandant ellce lid van 
sy kommando wil bcdank vir die 
steun wat hy van hulle in die 
afgelope jaar ontvang het. In 
die besonder wil hy die komman
dante, mev. J. F. Retief, bedank 
vir haar altyd gewillige hulp en 
ondersteuning. Sonder die by
stand van die vroue verwag hy 
niks. 

Rondom die Ossewaentjies het 
die Afrikancrvolk, dertien jaar 
gelede, opnuut die republikeinse 
ldeaal aanvaar, het die komman
dant gese. En dit is vir daar
dle ideaal dat die O.B. vandag 
nog veg. In 1900 was republika
nisme goed genoeg om voor te 
sterwe, in 1988 bet ' n volk daar
oor ontwaak en in 1941 h et 'n 

opposisi!'leier in die parleml'nt 
'n mosie vir 'n republiek voor
gesteL As clie republielc dun 
nog altyd g~d was, dan is by 
.nos vandag ook nog goed. i'\lb
kien is dit juis v·andag die God
gegewe oomblik om hom te kry. 
Dit glo die O.B., en cluarom sit 
ons die rl'publikeinse stryd van 
!lie verlt"tlft v·oort, het mnr. Du 
Toit besluit. 

DR. \'A .. "" ZVL 

Die bedanlcingswoord is dcur 
mnr. Koos Malan uitgespreek. 
Hy hct hulde gebring aan dr. 
Van Zyl. Dr. Van Zyl, hct hy 
gese, I:; 'n man wat sy kosbarc 
tyd en groot gawes tot beskik
king van die O.B. stel, terwyl 
hy weet dat die O.B. hom geen 
gcsogte beloning of posisie kan 
aanbled nie. Waarom doen hy 
jit? Omdo.t hy handel volgens 
~Y eerlike oortuiging dat hy die 
beste nastreef vir sy volk. Dit 
;s daarom dat hy die vertroue 
~n respclc van elke O.B.-Iid ge
niet. 

Hy en die O.B., bt•t mnr. Ma
la" gesc, staan nog by daar<lil' 
kocrs wuaroor di~ h~le Afrika
nervolk dit eens geword bet in 
19U en wat nog strt"ds die enig
<,te grondslug b \\'Uarop ons 
\ 'Oil< sy eenheid ('n sy bestem
ming kan bereilc. 

Mnr. Malan hct gesc dat hy 
namens die O.B.-l<'de van Wel
lington 'n woordjie van dank 
nan kommandant Du Toit wil 
rig. Hy wil waardering uit
spreek teenoor die kommandant 
nie alleen vir die suksesvolle 
wyse waarop hy hicrdie funksie 
georganiseer hct nie, maar bo
wea.l vir sy ywer en trou in be
lang van die O.B. en vir die 
kragtige Ieiding wat hy voort
durcnd aan die kommando gee. 

Eerw. J. M. N. Breedt hct die 
vergadering met gebed geopen 
en die verrigtlngc is afgeslult 
met die sing van Die Stem. 

H.X.P.-Ieiding gebruik gemanl' 
v·un die di!ikriminasie-klou.,ulc• 
in die party HI' konstitusie om 
teen O.B.-Iede op te tree. 

A.P. SE \'ERKLARING 

Die Afrikanerparty se verkla
ring van lidmaatskap lui soos 
volg: 

,Ek vNiclnnr hiermce pl<'gtig
lik dat ck die beginsels van die 
A.P. aanvaar en na die bcste van 
my vermoe sal uitlecf, dat ek 
biermce by die Party aansluit 
en dat ek my onderwerp nan die 
bepalings van die konstitusie en 
verkicsingstatute en die besluite 
van die organe van pie Party." 

Oore<'nkomstig hierdie verkin
ring van lidmaatskap h<'t . mnr. 
N. C. Havenga, die A.P.-leier, 
O.B.-lede uitgenooi om by sy 
party ann tc sluit ,,mf't bchoud 
van bul non-part)·politif'ke iden
titf'it," d.w.s. met beboud van 
hut O.B.-skap. 

NUWE PARTY 

Die konstitusie van die nuwe 
Nasionale Party bepaal addisio
necl tot die gewone vcrklaring 
van lidmaatskap: 

,.I<;Jc verklnar vf'rder clat ek 
nit> lid is van t>nige under po
litieke party of organisasie 
met 'n politiekr .. trekking nie." 
Dit beteken dat die IL"".P.-

It>iding, met behulp vun hierdie 
diKl(riminasie-klousult", bul ,·y
andslmp teen 0 n.-lecle tot in 
die nuwe !.ame'lmt"ltingsparty 
gann dra - en blykbaar is mnr. 
:-.·. C. Havenga, die A.P.-Iei!'r, 
onmagtig of onvl.'rskillig om dit 
te bclet. 

<Vcrvolg van bludsy 1, kolom IS> 

dif' meerdt"rhl'id Hln built" sal 
ondl'r die onhtandighede nie on
gelukkig voel n ie. 

O.B. SE IDEALE 

Sover dit die O.B. se organi
sasie bctref kan spr. net s~ dat 
die uitvoercnde raad van die 
Grootraad op 18 Augustus vcr
gader om tc besluit wat gedoen 
moet word in die huidige om
standighede, Die besluit kan 
vanselfsprekend nie voorult ge
loop word nle, maar spr. wil nic
temin 'n ontleding van die O.B. 
se strewe gee. Die O.B. t"n sy 
lede sil'n die groot<;te beil van 
ons v·olk in 'n staats~lsel \\'Ut 
sonder partye is, soo!l <lit die 
geval waH in die Tran:;n\alse 
Republiek waar by wysc van 
wetgewing nie toegelaat was dat 
~n<~e bulle in politit"ke party!' 
organi-.eer v·ir verkiE':.ingsd~l
eindt"s nie. Dit was 'n bale hell
same stelsel. 

KANDIDATE 

In diE' tweede plua'l is die O.B. 
daar\'an oortuig dat net 'n repu
bliek ooit die Engel sprekende 
en <lie Afrikar.er in ons land sal 
su:~mbind. Daarbcnewcns word 
gevoel dat dit feitlik onmoontlik 
is om hierdie oogmcrke binne 
die raamwerk van die partypoli
tiek te bereik, en dl<' O.B. het 
gecn rede om vandag anders 
danroor te dinlt nic. Daarom 
glo spr. nie dat die O.B. self 
kandidate sal gaan stel nie, want 
dit hots met die g<'Skiedcnis van 
die O.B. Maar dit \\il glad nie 
sf- dat die O.B. nie sy ondersteu
ning sal toe"e nan organisac;ies 
of persone \\at b('reid is om tot 
die parlementfre terrein toe te 

REBELLIE VERHAAS 

\\'at was die rede dat die 
leiers besluit bet om die di~kri
minasie-klousule in te Yoeg? 
Hulle i~ bane ,·ir pressie deur
dat daar mense mag inkom wat 
getrou sa\ wees nan 'n politieke 
organisasie met ander ideale. 
:\laar daar is baie Afrikant"rs In 
die geledere \'an die H.N.P. wut 
net sulke oortuigde republikE'inP 
as ons is. Indien die republiek 
nie in die party gepropugE'er 
word nit>, :.ul daar rebelle In sy 
geledere ontstaan, diskriminasie 
of nie. 1\-lat\r die diskriminusie
klousule grum non juis die uit
werkinrr hi> om die rebt"lle te 
verbaus omdat daardie rt"publi
kleine wut onte\Tede is nou weet 
drulr b republikeine buitekunt 
die party waar bulle om bulp 
kan gnan aunklop. 

ONTBTh'DL~G 

Die vraag kan ook gcstel word 
of dit nlc maar beter is dat die 
O.B. ontbind nie. Dan verd....,'Yn 
aile diskriminasie mos. Daar is 
geen organisasie wat te gocd is 
om te verdwyn nie, mits natuur
lik die beginselS waarvoor by 
c;taan, bly v·oortlew('. As die 
koringltorrel moct sterf om 'n 
ryker oes te lewer, dan kan nie
mand beswaar danrteen he nie. 
Die O.B. sal dus sekerlik te 
vinde wees om van die toneel 
te verdwyn, maar allt"en indien 
h,y die waarborg bet dat die 
dinge waarvoor by staan - die 
r('publiek buitekant die Britse 
statebond - op dit"selfde wyse 
dc•ur 'n ander organisusie nage
strewe sal word. 

GE.SE.LLIGE. 
BYE.E.NKOMS 
OP CALE.DON 

I 
tree ter bereiking \'llll hierdi~· 
!deale nie. Die O.B. soek na 
hulp om sy doelstellings uit te 
voer en hy smag na die stigting 

Indien hierdie ldeaal in die 
nuwe party opgeneem sou word, 
en wel op dit" grondslag van die 
republikeinse konsepgrondwt"t 
\'an 19tl, waaroor aile Afrika
nerorganisasies dit cens was, en 
die versekering is daar dat dit 
met aile mag nagestreef sou 
word, sal spr. gcen beswaar h6 
om aan te beveel dat die Ossc
wabrandwag moet verdwyn nic. 

van 'n republiek. Die O.B. i::: 
die mees konsekwente dracr van 
die republikeinse idcaal en hct 
nog nooit daaroor geS\Io'Yg nie. 

Verlede snterdngaand het di~· Tydens die oorlog het hy daar
kommando van Cul('don •n gt>- voor gcly en .van~a? nog word 
sellige brMivlei<.annd gehou op, teen ~1om ged1sknmm~er ?md~t 
Uamman~>dal, die plans van die hy diE; volk voorberet v1r dte 
kommamlant mnr Fuan D~l- repubhck. As draer dus van die 

t D . ' · republikeinse ideaal kan die 0 B. 

Die Afrikancrvolk was al dik
wcls verdeel oor beginsels en 
oor prosedure, maar onder wat
ter vaandel hct hy die grootste 
mate van eenheid in sy geskle
denis gevind? \Vas clit nlf' 
onder die vnundel van !'f'publi
kanisme in 1941 nie? Vra on11 
dan te ve('l a., ons \Til dut die 
Afrikanl'r mekaar weer onder 
hierdie v·aandt"l moet vind? bet 
dr. Van Zyl besluit. 

por . te hoofkommandant, . d . 
mnr. Kootjitl \'iljoen het v·oor- me an ers ~tc a.s om wanncer 

. . . daar maar dte mmste hulp kom 
gcstt by d•~ vergadermg wat vir 'n rcpubliek deur middel van 
toegcspr('t"lc ts deur nmr, \V. R. 
La b . b I' ti off' ·e parlemcntcre optrede sy steun 

u se er, voor 1g ngM tst r daa aan toe te s· ·e 
in Kanplnn<l. r e m · 

Mnr. Laubscher het gcse dat 
die Ieier van die Afrikancrparty 
die O.B.-Icdc wat by die A.P. 

1 

aangeslnil hct en gctrouc lede 
van die party was, in die stcek 
gclaat hct, toe hy, waarskynlik 
:>p tandrnng van dr. Malan, on
dernccm hct om die H.N.P. se 
diskrlmina.o:ie-klousule op te 
neem in die konstitusle van die 
voorgenome samestellingsparty. 
Die angel van die dislcriminasie 
Is d o.t di., nuwe party nou docl
bewus Afrikaners gaan ultsluit 
wat nog steeds die afskeidings
idenal uit die Britse Empire en 
Stntcbond huldig en wat streef 
na 'n rcpubliek buitckant die 
Britsc statcbond. Lcdc van die 
rcpublikeinse O.B. l<an vanself
sprekend by geen party aansluit 
wat hom beywer vir die hand
hawing van die Britse konnek-

sie nie. I 
Die vrcue van die ltommando 

h<'t heerlike gcrcgte bedien en 
die 0 B.-lede h<'t 'n genotvolle 
annd deurgebring, waarvoor 
hoofkomdt. Viljoen ook passend 
die dank van alma! aan mnr. 1 
en mev. Delport uitgespreek 
het. 

t .,DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla. Drukkery, Stellenbosch, vir 
die elenaan en ultrewen: VOORSLAQ 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkrebou 
703, Posbua 1411, Kerkpleln, Ka.&p
ala.d. 

VERJAARDAGVIERING 
Die amptelike vcrjaardagviering vnn ons ·:Komman
dant-gcncraal en die Ossewabrandwag, word vanjaar 
te Lichtenburg gehou, op Saterdag, 8 September 1951, 

vanaf 3 nm. 
Tussen 2- en 3-uur run. vertrek ons in groepc vanaf 
die Afrikaanse Koffiehuis, Scholtzstraat, Lichtcnburg, 
nn. die feesterrcin. Sorg dat u voor 3-uur nm. daar 

aankom. 
Aile belanghebbcndes word harUik uitgenooi na die 

feesviering. 
Daar sal volop skaapvleis, wors en lekkcr Boere

geregte te koop aangebied word. 

PROGRAM:: 
4 nm.: Ontvangs van ons K.G. en mev. Van Rensburg. 

Vlaghysing. Skriflcsing en gebed. Verwelko
ming H/ G. K. J. H. Behrens. 

4.30 nm.: Gesellige verkeer - Verkope, ens. 
6.30-7 nm.: Aandete. 
7 nm. : Oorhandiging van vcrjaardaggcskenke en 

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

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

J{om Seker en Kom Vroeg! 

Jrg. 10. 
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