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A.P.-I{ongres Se 
Besluit 

N r . 39 

Die A frikaner}>arty het Ol>~ehou om. t e best :ian. 
Op 'n buitengcwone l<on~res \·an die A.P. wat verlede 

Donderdag in die Clarendon-.. aal in Bloemfontein gehou is, 
is die aanbevelings van dr. D. F. l\lalan en mnr. N. C. 
Havenga oor die samesmelting van die li.N.P . en die A.P . 
goedgekeur en is \'olmag aan die Ieier" gege~ om die verdere 
stappe te doen wat sa l lei tot die oprigting , ·an die nuwe 
samcsmelting.,party. 

DR. VAN RENSBURG S 
SY STANDPUNT 

L 

Onder.staandc ve r·kla- stcun. Sodoende hct hul aan 
· -1 · 'k d vricnd en vyand getoon dat hul 

r•.ng ~·or< Uitgcl'~l ·. eur manne en vroue is op wie ver-
che K.G .• dr. J. 1•. J. van trou kan word en wat n ic mak
Ren sburg: li~ in die war gcjaag kon word 

Die ccnparige besluit van die 
Afrikanerpnrty - K o n g r e s tc 
Bloemfontt'in en die verklarings 
daar gemaak, rank ook die O.B. 
en w<>l ten goede. Se<>r seker
lik ten go<>dc. 

In die ('erstc pick is 'n nood
saaklike stap g<>docn in die rig
ting van Afrikancreenheid op 
die parlemcntcrc tcrrcin - 'n 
stap wat nic sondcr die aktie
wc en lojalc st<>un van ltongres
gangers wat !cdc van die O.B . 
is, kon gcskicd nie. Ten .spyte 
van pogings tot vertro<>beling 
van die juistc posisie bet die 
O.B.-lede van die kongres <wat 
die beslissing waarskynlik an
ders kon laat val het> .sonder 
tccnstem die cenwording ge-

me. 

Ook - en dit is lewensbe
lnngrik - het hul die odium, as 
sou die O.B. op parlem entere 
ter rein d ie n oodsaak like Afr i
k a ne r-saam snoer ing wil ver
ydel, van ons ver gehou en so
doende d ie B eweging se goeie 
naam gered - ver warring ten 
spyte. 

HAVE~GA-VERKLARING 

Tweedens het die kongres die 
ondubbelsinnige en publieke 
\'erklar ing van die Ieier van die 
Afrikaner par ty en adjunk-eer
stc minister, mnr. H avenga, in
gehou dat die gewraaklike klou
sule oor ,.lidmaatskap van 'n 

politieke verklnring vnn die 
twee lciers syns insiens nie op 
die O.B. vnn toepnssing is nie. 
Hy het tcwens clle puhlieke ver
Sf'kering gcgec dat hy gecn dis
kriminaslc teen ~n lid \'an sy 
party, betsy O.B. of nle, sal gc
doog nit~ tf'nsy sodanlge lid 

Die pleidooie vnn die leiers 
van die A.P. ten gunste van 
samesmelting is in d!e opcnbnar 
gelewer, terwyl die nfgcvaardig
dcs die kwessie in komitee be
spreek het. Meer as 400 kon· 
gresgangers en nnder belang-. 
stellendes het die openbare ver
rigtinge bygewoon. Dnarnn 
het die afgevnardigdes - onge
veer 200 in getnl die voorstel 
oor samesmclting met die 
H.N.P. bespreek. 

REPUBLIEK IS AFHANKLIK 
VAN NIE-PARTYPOLITIEKE 

deur sy eic optrede op party
politieke gcbitd die party be
veg of ondcrmyn. 

Hierdie publiekc verscltering 
aanvanr ons met verligting «-n 
dankbnarheid en t>k vcrtrou dat 
die vertroebcling ( waarnan ook 
.ons C'ic gelederc hul skuldig gc
maak het) finnnl die nf'k inge
slaan is. 

D ie Q,B. verneem dat die dis
kriminasie- klousule van die 
H.N.P. wat woordeliks in die 
nuwe party opgeneem word, bc
spreek is toe die kongn·s in 
komitee was. As gevolg van dr. 
J. F. J. van Rensburg se berocp 
op beswaarde 0 B.-lede om tog 
nie teen d[e samesmclting te 
stem nie, het sommige O.B.
Iede uitgestap toe die saak tot 
stemming gebring is en andere 
het nie daartecn gestcm nic. 
Dcrhalwe kon die voorstel son
der tecnstcm aangeneem word. 

Dans Veroordeel 
'n Voorstel wat daarop neer

kom dat die Algemene Sinodale 
Kommissie van die Vrystaatse 
N.G. Kerk moderne dans as 'n 
euwel veroordeel en dnt die rand 
van die Universiteit Ornnje
Vrystaat versoek sal word om 
sy beleid om ,.beheerdc" dansc 
op die univcrsiteitsterrcin toe te 
laat, in heroorwcging te neem, 
is verlede week deur die kom
missie eenparing aangcneem. 

JURI E. 
LABUSCHAGNE. 

Jurie Johannes Labuschngne 
is op 21 Februnrie 1895 In die 
distrik Vryheid gebore. As jong
man was hy in die stantsdicns 
werksaam. In 1937 bet hy be
dank met die doel om hom op 
boerdcry toe te le op die plaas 
Vlakhoek, waar hy gcbocr het 
tot sy dood. Sy gc.sondhcid het 
al baie jare ve!'l te wense oor
gelaat aangcsien hy nan nsmn 
gely bet. 

Op die 6de Junie j.l. het hy 
skielik 'n kwaai aanvnl van blin
dedermontsteking gekry; in al
leryl is hy in die nag na die 
hospitaal op Vryheid gf'ne<>m en 
die volgende dag geopereer. Die 
bevinding was gebarstc blindc
derm. Die operasie was 'n suk
ses maar die hart bet begin in
gee en die derde dag is hy oor
lede. 

Op 10 Julie 1929 Is mnr. Labu
sehagne met Maria Magdalena 
Spies getroud. Gecn kinders Is 
uit die huwelik geborc nie. Maar 
21 jaar en 11 mnande was bulle 
gegun om gelukkig sanm te lecf. 

Die O.B. se medelye gaan uit 
na die eggenote van ons troue 
kameraad wat ons ontval hct. 

.. 
ORGANISASIE . 

, Dit h, nodig dat die die ho~gste doe.lstre.we van die 

0 B 
. . . .. O.B. dte repubhek ts, moet en 

. . sy posune Ill oen· sal hy voortgnan mt•t die re-
"kou n f'em nou dat die publikeinse stryd. I ndien die 
samc:-;meltino- van die nuwe Nasionale Pa~ty hier?ie 

_. '=' • .. stryd op parlementere gebted 
tw('e lla!->IOnaal-geonen- mag voer, sal die O.B. hom ten 
teerde p olitieke partye , ~;tcrkste ondcrsteun. Tt>r<.t>lf· 

vir aile l)l'aktiese doel
cindes ' n voldonge feit 
~eword h et," "·erklaar 
die K aaplandse Ieie r , dr. 
F. D. du Toit van z,·I. in 
n Kaaplandse vo;,rlig-

t ingstuk. Hy verklam·: 
Op die jongste vergadering 

vnn die uitvoerende raad van 
die Grootraad bet die 0 B. 
weereens bevestig dat hy nie 'n 
partypolitieke organisasie is 
nie en nie van plan is om 'n 
politieke party te word nie. 
Ten spytc van die agterdog wat 
dnar teen hom gewek is in die 
jarc wat verby is, staan die Os
sewabrandwng dus na tien jaar 
nog presics waar hy gestaan 
hct in 1940 toe hy die ondersteu
ning van aile republikeine vir 
flY nic-partypolitieke stryd ge
niet het. In daard ie jaar wn'i 
dit terwille \ a n 'n republick 
- gP.,k oei op die lee!> , ·an ons 
vroeer e Afrikaner - republiek e 
en tota!il los van d ie B r itse 
Empire - d a t ons saam d ie 
... t r yd aangcpak b et . In daardie 
due was d it ook allerwee gevoel 
en erkPn da t die !>tr~·d ,·ir die 
republiek n ie aileen deur mid
d el van ' n politiek e pa rty ge
vOf'r k a n w ord n ie. 

Die samesmelting van die twee 

dertyd koeste r die O.B . die ver 
troue d a t r t>publikel.n<,ge&inde 
lede van die nuwe party WE'der 
k eriglik bul onder.,te urting ann 
diE' O.B. sal gee wnar b y hierdie 
stryd op d it'! nie-partJpolit iek e 
front voE'r . En laat on s bier 
baie u itdruklik bt>klE'mtoon da t 
gE'E'n ideanl, e n a llermin-. die 
r epublike inse, ooit bere ik kan 
word sonder '\.'Oiba rdt>nde pro-

paganda. 
Aan gesien daar lede van die 

O.B. is wat hul gewig by die 
nuwc par ty gaan inwerp, kan 
daa r ook verwag word dat re
publikeine binne die party hul 
gewig by die Ossewabrandwag 
sal inwerp as die akticwe en 
volhardende kampvegter van 
die republiek op nie-partypoli
tieke gebied. 

I\IOET YOOR'IGAAX 

Daar mag lede van die O.B. 
wees wat nou dink dat dit on
nodig geword het om lid van 
hul beweging te bly aangesien 

K R ITIJ:o;K 

Nnas hierdie tw(·e voordele 
vir die 0 B. voel ek, tot my 
3pyt, gcnoodsaak om tc se dat 
rcaksies in ons eic geledcre my 
teleurgestcl hct, insoverre ns 
sulke reaksles gegrond was op 
onjuiste en sclfs mislcidende 
ltoerantberigte wat meer belang 
had by ondermyning van ons 
onderlinge vertrouc as by die 
versterking van die dlssiplinc 
waaraan ons in die vcrledc so
vee! wanrde geheg het. 

daar 'n r epublik eins.e klousule I (Lees ons twecdc hoofnrtikcl 
opgenecm word in dte p rogram op bladsy 2) 
van b eg insels van d ie n uwe · 
party net soos dit by sy twee 
voorganger s was. Ann bulle 
wil ons se dat die samesmel-
ting van die twee pnrtye op 
s igself nie die voor uitsig om 'n 
republiek buite die Britse Em
pire te verkry verbeter nie, t~n

sy daar van nou af daadwerk
like pogings aangewend word 
daarvoor. D ie posisie kan ai

Lewer Verbode 
Goed Aan S ji na 

leen verbeter wees indien die Skepe met vragtc wnt vir oor
O.B. nou, h opelik , n ie meer vir logsdoeldndes aangcwcnd kan 
sy selfbeboud sal hoef te veg nie, word bcreik kommunistiesc 
maar ongestoord sal kan voort- Sjin~ nog steeds ten spyte van 
gaan met sy stryd vir die re- . . · 
publiek. dte V.V.O.-verbod. Brttsc skepc 

:\le de-Brandwa g, d it was t er - . te~;amc • met Russiese, Poolse, 
wille va n hierdie republiek wat Skandinawicse en Panamasc 
u deur die moeilike jare wa t skepe is die bclangrikste oor
ve rby is, g etrou op u po~ gebly tredcrs. I n die geval van Pann
h et . Solnnk ons stryd m e m t-t 
buk!>es bekroon is nie, bly dit rna word tans streng teen dergc-
ons plig en voorreg om op ons like skepe opgetree deurdat 
pos te bly. bulle beboet en gcskrap word. 

politieke partye kan vir ons 
volk 'n baie heilsame uitwerking 
he op parlementere gebied, mits 
die volk se republikeinse stry d 
buite die partypolitiek nie in 
die Jllld gt>staan word nie, wa nt 
ons is nog n et so oort uig soo" 
in 1910 da t d ie s tryd om 'n r e
publit>k deur mi<ldel van slegs 
'n n usionale politiek e party nie 
d oelt r l'ffend gevoer k a n w ord 
nh• omdat die party d ie r epu
bliek a'! iets bu ite die p arty
IlOttiek be.,kou . ~let a nder 
woorde: d ie pa r ty besk ou die 
beWE'rk ... t ellig ing van d ie r epu
bliel( nie U!> "Y eerste plig E'n 
hutk nie. D ie O.B . wei. 

STEEDS NOUER SAME WERKING MET 

R E PllBLIKEIXE 

I.cde van die party onderskryf 
die republikeinse ideaal en die 
meerderheid van bulle is ge
swore republikeine. Aangesien 

,Die Statehondslandt> 
se sanwwerkiu~ op ver
dediging~gt>hit>d w o r ·d 
elke maand nout>r," b et 
brig. H. G. Willmott, die 
Unie I'IC nuwe lugbtaf
hoof, in ' n onderhoud 
aan Die Burgt>r ~es~. 

Brig. Willmott, het so pas uit 
Brittanje teruggekeer waar hy 
die afgelope vier jaar militerc 
adviseur vir die Unie 11e hoe 
kommissaris in Lond!'n was. H y 
het gesc dat die nouste voeling 
ook met ander Statebondslande 
se militere vertf'enwoordigers 
in Londen bewaar word. 

Dit help nie om mens te troos 

EMPIRE 
met d ie gedagte dat d ie militere 
samewerking m et Britt a nje en 
die Empir e net van tydelike 
aard is sola n k die k ommun isme 
'n bedreig ing v ir die Weste is 
nie. Toe gen l. Smuts Suid-Afri
ka se verdediging m et die van 
die Empire vereenselwig het 
met die oog op die .,D uitsc ge
vaar", was daar 'n kragtige op
posisie wat die volk bewus ge
hou bet van sy selfstandige roe
ping. Va nda g ontbreek da ardie 
opposisie, behalwe in s over die 
0-.sewabrnndwag e n a nder bui
teparlemente re groepe of per 
sone teen die beleid waarsku. 

Die g.-vua r !'! tha<, bf'~onde•· 
groot (}at ons opkomt•aule jeug 
mak gemaa)( word "·ir I<:mpire
verdf'd iging n<•t sooH die repu
btikrin"c !Satlllt• ~t' jeug in dil' 
verl<'dr vir b i!'r die idt:e gt>ltef'l 
e n nl gt~wt•n io;. 

Jnderclaud i ~> Suid-Afrika deur 
biE'rd ie noue samewerking wat 
l'lkc maa ml nog nouer word be
sig om organ ics op te guun in 
die Brihe Statehon(} totdat weg
sk cur ing danr van n og moelli lier 
sal wees a ... , ·andag of titm janr 
g!'lede. 

Repuhlikanismc is op dit' 
krref tegnng ten.'iy ietJ g('doen 
k nn wonl om die jeug te red 
d t>ur middel van groobltnul,;e en 
a k t if'n t~ protlagunda. 
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~ Van Die Os Op Die Esel 
Jl! Deur Sybrand I!J Dit moet erken word dat die samesmelting van die 

H.N.P. en A.P. gelei het tot 'n meningsverskil oor hierdie 
saak in die geledere van die Ossewabrandwag. Drie sake 
word deur hierdie samesmelti'ng geraak. Eerstens, die 
kwessie van die toekoms van die Ossewabrandwag. Daar 
is diegene wat bereid is om die diskriminasieklousule ,van 
die H.N.P. wat woordeliks in die nuwe party opgencem word 
te onderskryf of te onderteken op grond van mnr. Havenga 
se versekering dat dit nie bedoel is om O.B.-lede uit te 
sluit nie. Die betrokke lidmaatskapsverklari'ag lui o.m. soos 
volg: 

,Ek verklaar verder da t ek nie lid is van enige 
ander politieke party of organisasie met 'n politieke 
strekking nie." 
Op die A.P.-kongres het dr. J. F. J. van Rensburg aan 

min. Havenga gevra wat die strekking van die artikel is 
dat niemand lid mag word indien hy aan 'n ,ander politieke 
party of politieke organisasie" behoort nie. Dr. Van Reus
burg het gcse dat min. Havenga hom die versekering gegee 
het dat dit nie teen lede van die O.B. gemik is nie; dat aile 
huidige lede van die H.N.P . en A.P. trouens outomaties 
lede van die nuwe party word. Sy standpunt was nog altyd 
dat die O.B. nie 'n partypolitieke organisasie is nie. Hy 
het min. Havenga versoek om te beaam wat hy so pas gese 
het. Min. Havenga het gese dat dr. Van Rensburg se weer
gawe korrek is. Met die toetrede van O.B.-lede tot die A.P. 
was die veronderstelling egter dat sodanige lede aan geen 
bedrywighede mag meedoen wat teen die party gerig is of 
met sy beginsels in botsing kom nie. In sy openingstoe
spraak het min. Havenga ontken dat lede van die O.B. van 
die geleder van die nuwe Nasionale Par ty uitgesluit sal 
word. Die veronderstelling was nog altyd dat as O.B.-lede 
onderneem dat hulle geen politiek in hul organisasie sal 
bedryf nie, daar geen rede is waarom hulle nie tot die 
nuwe party kan toetree nie. ,As O.B.-lede onderneem om 
geen politiek in die organisasie te voer nie, is hulle welkom 
in die nuwe party." Aldus min. Havenga. 

Na aanleiding van hierdie verklar i'ng van mnr. Havengn 
het dr. Van Rensburg gese dat hy dankbaar is dat O.B.-lede 
van die Afrikanerparty en ook O.B.-lede wat nie tot die 
A.P. behoort nie, tot die nuwe party sal kan toetree. Per
soonlik volg hy mnr. Havenga volkomc met die stap. Tot 
sover dr. Van Rensburg. 

ANDE R RIGTING 

Daar is aan die ander kant diegene in die O.B. wat 
die versekering van min. Havenga nie bevredigend vind nie 
omdat hullc voel dat die begrippe partypolitiek en politiek 
met mekaar verwar word. Hulle erken onomwonde dat die 
O.B. geen partypolitieke organisasie is nie, maar dat hy 
wel 'n organisasie met 'n politieke strekking is. Hulle kan 
nie die voorwaarde vir lidmaatskap wat mnr. Havenga stel 
dat hulle geen politiek in hul organisasie mag voer, aanvaar 
nie. Hulle is ook nie bereid om toe te gee dat hulle nic 
standpunte binne die O.B. moet stel wat met die party se 
beginsels in botsing mag kom nie. Vir hulle beteken dit dat 
hulle nie mag propaganda maak vir 'n republiek buite die 
Empire nie omdat dit bots met die beleid van die leier van 
die nuwe party; dat hulle nie mag pleit vir 'n partylose 
staat nie of mag se dat die partypolitiek 'n Britse instrument 
van volksverdeeldheid is nie omdat hulle dan politiek voer 
in hul organisasie, en beginsels verkondig wat hots met die 
beleid van die party. Hulle voel dat hulle ook nie vir 
beroepsverteenwoordiging sal mag pleit nie omdat dit met 
die beleid van die party bots, en ook nie die republikeinse 
konsep-grondwet mag propageer nie wat reeds deur die 
partyleier verwerp is. Hulle voel derhalwe dat die lidmaat
skapsklousule van die nuwe party hulle voor die keuse 
stel om Of te swyg oor die beginsels van die Ossewabrandwag 
en lid te word van die nuwe party, Of om voort te gaan 
om die beginsels van die O.B. te bely wanneer hullc dan 
nie lid van die nuwe party mag word nie. 

Toe O.B.-lede aangesluit het by die Afrikanerparty was 
die posisie anders. Daar kon hulle lid word met behoud 
van hul ,non-partypolitieke ident iteit." By die nuwe party 
kan bulle lid word slegs met aflegging van hul politieke 
identiteit. 

Hierdic rigting voel dat indien O.B.-lede kragtens die 
voorwaardes van die nuwe party aansluit, die kwessie van 
koers en toekoms van die Ossewabrandwag in gedrang kom. 

Die bonding van die Ossewabrandwag oor hierdie saak 
sal deur die Groot raadsvergadering wat gedur ende Oktober 
staan gebou te word~ beslis word. 

Dr. ·Van Rensburg 
Se Kritiek 

Ons vind dit jammer dat dr. Van Rcnsburg in sy ver
klaring oor die A.P.-kongrcs elders in ons blad dit nodig 
geag het om kritiek uit te oefen op reaksies in O.B.-geledere 
en te praat van ,vertroebeling waaraan ook ons eie geledere 
hul skuldig gemaak het." Hy verklaar dat hierdie reaksies 
gegrond was op ,onjuiste en selfs misleidende koerant
berigte." 

(Vervolg in volgende kolom) 

Beperking van 
Grondaankope 

Ons vriend ,Uil" van Stellen
bosch, skryf hicrdie kcer oor 
plaasgrond. Sy brief lui: 
Gecgte Sybrand, 

Die H N P. van S.W.A. het 
grondbelasting bespreck met die 
oog op stopsitting van groot aan
koop van grond en ontworteling 
van die boerebevolking. Dit is 
natuurlik - met 'n oog op fond
se of stemme - op die lange 
baan geslwiwe. 

Dit necm nog nie die wcrklik
hcid wcg nie. 

Daar is net cen manicr om die 
land te red van grondmonopo!ie, 
nl. 'n stygende grondbelasting. 

Elke afdeling weet hocveel 
grond nodig is om ckonomies op 
te boer - sulke grotes sal dan 
belastingvry wecs, so ook die 
aankoop van grond vir elke seun 
totdat hy sy beroep gckies hct
dit met die oog op gesonde ge
boorteaanmoediging. Maar daar
na sal clke morg bclasbaar wees. 

'n Voorbecld: In die beste dee! 
van Paarl-distrik sal 20 morgc 
'n goeie normale inkomste ver
kry en die sal belastingvry wecs; 
daarna sal elke morg bclasbaar 
wees en hoe groter die grond des 
te hoer die bclasting per morg. 

In Beaufort-\Ves is 4,0oo-5,000 
morge nodig vir 'n gocie bc
staan; daarna sal elke 1,000 
morge trapsgewys belasbaar 
wees, ens. 

\Vat egtcr seker is, is dat iets 
gedoen moet word teen die 
grondbanker van die boer van 
Suid-Afrika - en 'n nuwe 
grondliefdc moet in die jong ge
slag ingeboesem word anders sal 
die land in die bestek van 20 
jaar net aan 'n paar bocre be
hoort. 

My Ieser praat nou so In die 
O.B. se kraam. Ek was beson
der bly om sien dat daar ook 
mcnsc binne die H.N.P. is wat 
met ons saamstem op hicrdic 
punt. Trouens, 'n hcle aantal 
H.N.P.-takke het dergelike be-

(vervolg van vorige kolom) 
Daar was net een koerant

berig waarop Die O.B., die 
Adjunk-K.G. en dr. F. D. du 
Toit van Zyl hul standpunt 
gegrond bet, en dit was die 
am))telike verklaring van 
mnr. Havenga en dr. Malan. 
Daarin kom 'n klousule oor 
Iidmaatskap voor wat woorde
Iiks dieselfde is as die klousule 
in die II.N.P.-konstitusie wat 
dr. Malan in die verledc ge
bruik bet om teen O.B.-lede te 
dislcrimineer. Dit op sigself is 
genocgsame grond vir enige 
redelike mens om aan te neem 
dat in afwesigheid van enigc 
ander verklaring van die 
kant van die partyleiers wat 
hierdie diskriminasicklousule 
uitdruklik weerspreek, diskri
minasie teen die O.B. gehand
haaf word. 

Meer berigte het ons nie 
nodig gehad vir ons gevolg
trekkings nie. Wat ons wei 
nog meer gekry het, was vcr
tolkings in die hoofartikel
kolomme van die te stigte 
party sc amptelike blaaie, en 
daardie yertolkings het die 
vertollcing wat in bierdie blad 
verkondig is, bevestig. 

Tot op datum het die Ieier 
van die te stigte party, dr. 
1\lalan, dit onnodig gevind om 
sy koerantc se amJJtclike ver
tolkings te weerspreek; slegs 
min. Havenga bet 'n vertol
king van die klousule ge~ee 
wat sommige O.B.-lede blyk
baar bevredig, maar andere 
nie. 

Ons vind dit daarom jam
mer dat dr. Van Rensburg 
beskuldigings van vertroebe
ling teenoor sy onderleiers en 
die blad inbring. Laasge
nocmde is heeltemal geregtig 
op hul meninga en geregver
dig om dit uit te spreek. 

skrywingspunte ingedien vir die 
Kaaplandse kongres aanstaande 
week. Vir groot grondeienaars 
kan daar sckcr hcclwat gese 
word. Hulle gaan gewoonlik 
mecr wetenskaplik te werk, so 
word gese, en bewaar die grond 
dus betcr. Ek weet nie of dit in 
aile of selfs mecstc gevalle so is 
nie. Daar is 'n paar groot boere 
in ons land wat hul grond op 
bewondercnswaardige wyse ont
wikkcl; maar daar is ook 'n 
groot ktomp ryk bocre wat Iappe 
aarde het wat onontwikkel le 
en aan die genade van naturelle 
oorgelaat is. Buitendien, indien 
grondbewaring in aile erns aan
gcpak word, kan die klein boer 
gedwing en gehclp word om sy 
grond net so sorgvuldig te be
skerm as die grootboer. Die 
plattcland was nog altyd die fon
damPnt van 'n vollt se karakter 
en tradisie. Die gee hom sy 
gcestelike ruggraat. Ons moet 
ons jcug dus op die plase hou 
soveel as moontlik. Wat meer 
is, ek g lo dat die tyd aangebrcek 
het dat ons in terme van immi
grasie nie net aan vakmanne vir 
die nywerhede moet dink nie, 
maar, gepaard met 'n beleid van 
segregasic, moet ons groter ge
tallc plaaswerkcrs uit verwante 
Europese Iande invocr. Hicrdie 
mcnse wat vir 'n aantal jare as 
knegte op die platteland kan 
werk, sal ten volle in die Afri
kaanse volk opgaan. Op die 
wyse sal immigrasie ook 'n 
volkswins wees, waar dit in d ie 
ver!ede so dikwels van uit 'n 
Afrikaansc oogpunt, 'n volksver
lies was deurdat sclfs Neder
landse immigrante in die stcde 
verengcls het. 

Stalin se Skole 

,Vang die jeug," was nog altyd 
die slagkreet van aile imperia
lismes. Ons het dit in ons eie 
land ondervind waar die Afrika
nerjeug deur middel van Engei
se skole ontwortel mocs word. 
In Europa is dit vandag die 
kommuniste wat hierdie bcleid 
blykbaar met groot welslae toe
pas, soos blyk uit die reuse
jeugsametrekking so pas in Oos
Berlyn. Maar Stalin gebruik 
ook vera! die klaskamer om sy 
impcrialisme te veranker. Uit 
Oostenryk word die volgende ge
sprek tussen 'n persman en 'n 
sewejarige Hongaarse seuntjic 
wat lwrt tcvore saam met sy 
ouers uit kommunisties-beheerde 
Hongaryc ontvlug het, bcrig: 

Vraag: Wat het jy in die slwol 
gcleer? Antwoord: Alles, die 
kat, die koeie, die hond en ander 
diere. 

Vraag: Van watter mcnse het 
jou onderwyser jou geleer. Ant.: 
Van oom Rakosi (Hongarye se 
kommunisticsc Ieier). 

Vrg.: Wat hct hy jou van hom 
vertel. Antw.: Oom Rakosi is 'n 
baic gawe man. Hy het die wer
kers van slawerny bevry, en hy 
is die Ieier van die werkende 
volk. 

Vrg.: Wic het Hongarye vry-
gemaak? Ant.: Die Sowjet-
soldate en die party. 

Vrg.: \Vatter party? Ant.: 
Die grootste party, die werkers 
se party. 

Vrg.: Het jy icts van die Kom
munisties Party verneem? Ant
woord: Nee. 

Vry,.: \Vect jy wie Stalin is? 
Antw.: Stalin is die groot Ieier 
van die Sowjet-volk. Hy hou 
van die Hongaarse volk en hy 
het sy soldatc gestuur om te 
veg. 

Vrg.: Teen wie? Antw.: Teen 
die Amerikaners en die Britte. 

Vrg.: Wac.rom het hy dit ge
doen? Antw.: Omdat die Ame
rikaners die Hongaarse werkers 
uitgebombardcer het. 

Vrg.: Wat het jy van Korea 
geleer? Antw.: Ons het gelecr 

dat die Amerikaanse soldate 
daar bomme afgooi en teen die 
Koreane en die Sowjets veg. Die 
Koreane werk vreedsaam op hul 
rysvelde, maar nou is hulle baie 
arm. 

Vrg.: Wie sal wen? Antw.: 
Die Sowjct-volk. Hulle is stcrker 
as die Amerikaners en Stalin lei 
hulle. 

Vrg.: Wcet jy wie God is? 
Antw. : Ek weet nog n ie. 

Wat 'n mens ookal van Stalin 
mag se, sy skooljeug ken blyk
baar hul geskiedenis! 

S.A. Voorbeeld 
Die vyande van die Afrikaner

volk het nog a ltyd net soos Sta
lin gebruik gemaak van die skole 
om ons jeug los te ruk van hul 
volk, en ongelukkig was daar 
baie Afrikaners en selfs nasio
nalc leiers wat nic voldoende 
deur h ierdie taktiek gesien het 
n ie en pleitbesorgers was vir 'n 
sogenaamde neutrale rigting in 
ons onderwys. Godsdiens (ek 
praat nie van Bybelgeskiedenis 
nie) en nasionalisme was beskou 
as verbode vir ons skoolgaande 
jeug. Dit kon dalk aanstoot gee 
aan die ,ander seksie van die 
bevolking." Maar ,die ander 
scksie" het we! deeglik gebruik 
gemaak van die skole om die 
jcug vir hul saak te wen. E k 
herinncr my nog goed watter 
tonele van -Britsgesindheid ek 
aan::;kou het op Ellis Park in 
1938 toe die Engclse Voetbal
span daar teen die Springbok
ke gespcel het. Reg agter die 
pale op die verhoog aan die 
een kant van die veld het 
die Engelse skooljeug van die 
Rand met hul strooihoedjies 
gee! gesit. Keer op keer as die 
Britse span sukses behaal, het 
jy net strooihoede die lug sien 
intrek, maar as die Springbokke 
punte aanteken, was dit so goed 
of jy emmers koue water oor 
hulle uitgiet. Daardie soge
naamdc ,.Suid - Afrikanertjies" 
was reeds hardgebakte Britjies 
en dit sou sekcr baie jare neem, 
indien ooit, voordat hulle die 
merktckens van hul skole sou 
ontgroei het. 

Gcen wonder dan ook dat die 
Engelse pers en politici so te 
kere gaan oor die Transvaalse 
ordonnansie wat moedertaal
onderwys verpligtend maak n ie. 

Wanneer sal die dag aan breek 
wanneer a! ons skole sal help 
om ons jeug Suid-Afrikaans en 
meer bepaald Afrikaansbewus te 
maak? In Amerika is die skole 
een van die kragtigste middels 
om die groot stroom immi
grante - k inders te verameri
kaans. Gcvolglik is Amerika 'n 
volk ten spyte van sy miljoene 
Jere, Duitsers, Italiane ens. wat 
self of wie se ouers nie in die 
land gebore is nie. 

F akkelmanne 
Van Tronk 

Praat Al 

Ek sien die Fakkelkommando 
en die regering is bcsig om me
kaar oor en weer te bedreig en 
uit te tart. Dit laat my darem 
baie dink aan die dae tot die 
Ossewabrandwag opgekom het. 
Toe was daar ook die spekulasie 
of dit 'n politieke organisasie is 
of nie, of lede van die Verdedi
gingsmag daaraan mag behoort 
of nie, of die leiers in die tronk 
gesit moet word of nic, ens., ens. 
In Natal het 'n Fakkelleier die 
regering uitgedaag om hom in 
die tronk tc sit. Hoe dikwels 
het die O.B.-leiers nie dergelike 
uitdagings aan die Smutsbewind 
gerig nie! 

Van regeringskant word be
duie dat dit met die Vcrenigde 
Party klaarpraat is. Hy is glo 
sonder kop en op sy laaste pote. 
Ek is nie in 'n posisie om hier
oor uitspraak te gee nie. Vir 
my lyk die party ook maar leier 
loos en hulpeloos, vera! ook om
dat sy bcleid op so 'n groot skaal 
deur die regerende part y oorge-

(vervolg op bladl!y 4 kolom 5) 
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EUROPA SLINGER TUSSEN 
OOS EN WES 

Die I\lm·~hall-plan wat as 'n Westerse bolwerk teen die kommunisme 
hedink wa8, hct nie in sy doel geslaag nie. Niemand anders nie as die 
afgetrede ·direkteur van die Marshall-plan, Hoffman, he t die plan as 'n 
mislukking b c8tempcl. In sy laaste berig aan die regering van die V.S.A. 
bkryf Hoffman: , . .. tcrwyl die plan ongetwyfeld 'n groot help vir die 
heropbouing van die ekonomiese lewe van Europa was, het dit nou tog 
geblyk dat deur die plan nie die politieke wilvorming teen die kommu· 
nisme bereik is nie." Dit is die hoofpunt van die herig en die is ook 
gelyktydig die e1·kenning van die mislukking van die plan. Maar wat nog 
helangr ike1· is, is die feit dat kommmunisme nie deur ekonomicse hulp· 
middels kan oorwin word nie. 

Die bitter erkenning bet die 
Amerikaners aanleiding gegee 
om in Europa 'n wal van 
.,l:'stf'r en Blof'd" te bou. 1\laar 
ook bier sien on!> weer hoe met 
verkeerde veronden,telling'> te 
Wt'rk gegaan word. 

As 'n mens die onmiddcllike 
militere en politickc situasic van 
Europa bcskou, vind jy dat daar 
net twcc mensc is wat gcrecd 
is om Europa tc verdedig. 

Die twec is gcncraal Eisen
hower en dr. Konrad Adcnauer. 
Die een het die opperbcvel van 
die Europese Jeer ontvang van 
die Amerikaanse president Tru
man in Washington. Die andcr 
het 'n bevel gckry van die Pous 
van Rome om onvoorwaardclik 
vir Amerika teen die Russc te 
vcg. 

Albci is kwaad omdat die 
Europeers en in besondcrc die 
Duitsers nic vir die Amcrika
ners wil vcg nie. 

Maar sowcl gcneraal Eisen
hower as dr. Adcnauer is nic 
in staat om die Duitsers tc se 
waarvoor bulle moet veg nie. 

AFJAK \'ffi I•'RAI\'SE 

In Frankryk hct die minister 
van verdcdiging, .Moch; 'n cct
maal vir gcneraal Eisenhower 
gegce. Die generaal hct wei die 
eetmaal bygcwoon, maar hy het 
net 40 minute vertocf. Dit was 
'n groot skok vir die Fransc 
volk. Sedert die dae van Na
poleon was d it die kortstc ect
maal in Frankryk sc geskicde
nis. Generaal Eisenhower is vir 
die Franse bale kwaad omrcdc 
die Fran::;e nie wil vcg nic. Van 
die jong manne in Frankryk 
wat vir militere dicns opgeroep 
is, hct. net 50 perscnt verskyn. 

So moet gencraal Eisenhower 
var.dag van die een Europc1:1c 
land na die andcr rcis om die 
rcgcrings en volke vir die ver
dediging van Europa om te 
praat. Die gcneraal het 'n paar 
wcke geledc 'n praatjic gelcwcr 
in Londcn en vir Attlec, Moris
son en Churchill hard op die 
vingcrs getik toe hy gesc het: 

.,Hoc tragies! Vry manne 
sien die skrikbceld van slawer
ny maar is gchinder om tc veg 
deur kunsmatigc bandc wat 
hullc self gesmee het en net 
bulle aileen kan losmaak." 

Dit is mooi t'n duidt'like woor
de en die wereld hoor '>O 'n 
praatjie bale graag. )la.nr die 
wereld weet dat die gent'raal 
net so in kunsmatige bande ge
slaan is as Attlee en Churchill. 
Ja, d:e wereld w«>et nie alJeen 
nie, hy sit'n ook dnt die gene
rani geboei is. 

DUITSE HATER 
Dit is algemecn bekend dat 

die generaal die grootstc Duitsc 
hater in Amerika is. Om sy etc 
woorde te gcbruik, het die ge
neraal neg nooit 'n fatsoenlikc 
Duitser ontmoet nie. 

Die wcreld onthou nog baic 
goed hoe hy die Duitse afvaar
diging wat om die wapenstil
stand onderhandel hct, ontvang 
het. Sy gesig en bewcgings was 
vol haat en af:;tootlikhcid teen
oor die Duitscrs. 

Die generaal bchoort tc wcct 
dat die Europcsc bcskawing en 
opvoeding <'Ike Europcse man 
gebied om die vorme van wcl
lewendheid in ag tc neem. E€'n 
\'an die vormc is om die ont
\'angs van briewc tc erken .•. Maar 

dit kom voor asof dit nie die 'de Duitsland en Oostenryk met 
geval in Amerika is nie. <Ek 100 miljocn mcnse bestaan nic. 
pcrsoonlik het byvoorbeeld die 
ondcrvindlng opgedoen dat selfs DOODSE GEVAAR 

prcsidente van universiteite in Die bolwerke Koenigsberg, 
Amerika nle die vorm 'van wei- 1\larienburg, Kustrin, Breslau, 
lcwcndhcld ken nie). Praag en \Veenen is verpletter. 

Gcncraal Eisenhower het Die Pruisiese vlakte is tot oor 
reeds in baic Iande aanstoot ge- die Elbe deur die Ru'\se platge
gec wat natuurlik ' n noue sa- loop en geplunder. 

c:~~:::!ECJ 
mewcrking baie moeilik maak. 
In 'n kritickc tyd 1300s vandag 
moet die vooraanstaande man
nc alJcs docn om 'n ccnheid te 
hcrstcl en Is dit natuurlik ver
keerd as 'n mens met sy harde 
kop dcur 'n muur wil spring. 

Daar is nle meer miljoene ba
jonette gedra deur miljoene jong 
Duit~ stormsoldate nie. 

Nooit nie, selfs nle in diE' tyd 
van Dzjengis Khan hct die 
Westersc be~okawing in .'>ulke 
doodse gevaar \ erkecr 8!'1 wat 
vandag die geval is nie. 

Daar Iewe nie mc!'r 'n Star
hemberg, 'n Koning Sobieski en 
'n 1\olontecuculi om d'ie Asiatiese 
bendes te verslann nie. 

Hoewel Duitsland vooraan-
GEBREKE staande mannc hct soos bv. dr. 

Die woord politick beteken Otto Strasser en gcneraal 
niks anders nie as: ,.Ek gee Guderian, die cnigste tenkdes
dat u ook gee." kundige in Europa wat teen die 

Daar is ten tweede die felt Russe opgewasse is, word hullc 
dat ~merika, Engeland en nie gebruik nie. 
Frankryk nie gewillig is om alle Strasser word in 'n kunsma
Europese nasies in die Atlan- tige gevangcnisskap in Kanada 
ticse Bond In te sluit nie. Vera! gehou en generaal Guderian 
die volkc van die Oostelike dele moet swyg om nie ook gearrcs
van Europa, die wat deur die teer te word nie, want Eiscn
Russe onderdruk word, bv. Lit- hower en Adenhauer hou nie 
taue, Estland, Letland en Fin- van hom nie. 
land. Amerika en Engeland het Hulle hou nie ~·an die twet> 
die volke as verlore afgeskrywe Duitsers nie, maar bulle ver
en is nie gewillig om die na- get>t dat dit juis weE'ns ha.nt Is 
sionale organisasies van die vol- dat Rusland met sy 280 mlljoen 
l<c te help nle. mense; van wie 200 miJjoen 

Een tout wat sware gevolge Asiate is, in die middel van 
vir die vcrdediglng van Europa Europa. sta.an. 
en die Wcsterse beskawing kan Wat bet die Atlanties(' Bond 
he, is Spanje. Die Iande wat om daarteen te sit? 
teen Spanjc sc lidmaatskap in Engeland, Frankryk, Duits
di<' Atlantlese Bond is, is Enge- land, Denemarke, Holland, Bel· 
land en Frankryk en staan as j gie, Luxemburg, Oostenryk -
.,pienk" rooies in die hele we- en Iaat ons nog Spanjc en For
reid bekend. Albei word be- tugal saamreken tel nog maar 
heers deur Jode en Vrymessc- 200 miljoen mcnse. 
laars. Nasionalc kringc in die 
hclc wercld beskuldig Engeland 
~n Frankryk dat hulle die Rus
~iese oorwinning wil bevorder, 
om vir hulself die grondslag te 
verska! om politieke en ekono
micsc voordele van Rusland te 
\'Crkry. 

DR. STRASSER 

Daar is 'n Duitse politikus 
van formant. wat steeds sy 
vingers op die oop wond van 
die Anglo-Amcrikaanse politick 
lc - dr. Otto Stra~ser, wie se 
waarskuwing aan die vooraan
staande manne van Amerika lui: 

Europa is nie Engeland en 
die Benelu.xlande Frankryk, 
Belgie, Holland en Luxemburg 
riie; a'! julie vir Europa, vir die 
\Vt''iterl'!e bcskawing, wil veg dan 
mot>t julie <lie nasionale Duits
lantl e n Oostenryk, die nasionale 
Tsjeggo - Slowakye, Hongarye, 
Letland, Littaue, Finland, S'wit
o;erlnnd, Denemarke, Noorwee, 
Swede, Spanje en Portugal in
sluit; a!'l julie dit nie wil doen 
nie dan veg julie nie vir die 
vryheid van Europa, \'ir die 
\\'e:>tcr!\e beskawing nie, maar 
vir die magsoorwig \'an Enge
hmd in Europa, vir die voorreg 
,·an d ie E ngelse kapitalisme om 
t ; uropa uit t.e buit. 

,Julie htt Europa 6 jaar ge
lede nl een kur gekul. maar 
julie kan dit nie nog 'n keer 
!lot'n n it', 

Die volkc van Europa dink 
vandag rcalistics; hulle weet 
dat daar nie meer 'n gewapen-

NET PRAATJIE~ 

Die bewapening van die Benc
luxlande is maar 'n klnderspelc
tjie teenoor Rusland en die hcr
bewapcning van Duitsland, daar
oor word J:'t'praat, net soos in 
die gevnl van Spanje. 

Maar laat ons nou hoor wat 
Rusland docn. Ek wil vandag 
nie my eie opinie hier gebruik 
nie; ek laat Wassil Sehaposchni
kow, seun van die oorlcde Rus
sicse Vcldmaarskalk Scha
poschnikow, wat onlangs ult 
Rusland gevlug het, s prcck. 

Wassil Schaposehnikow was 
jare lank 'n lid van die ekono
miese kommissi€' van die Rus
siese lei!r en hy beskik deur 
middel van sy vader, wat stat
hoof van die Russicse leer was, 
oor 'n groot kcnnis van aile 
planne wat sy vader c>n Stalin 
beraam het. W. S. sa: 

Die Russlese gcncrale staf 
het die verdedigingstratt>gi.t• wat 
in die Russiesc lei1r voorrang 
geniet het, laat vaar. Die nuwe 
taktiek Is nou die offensiewe 
met sterk magte. Maar voor
afgaande sal die vyand sc krag 
\'erkwis moct word. 

Die a.nn,•al- en opmarsplun 
teen die Weste i .. : Blit!lvinnige 
aam·al en deurstoot tot by die.' 
Engel"e kanaal en die Pirenee. 
OnmiddelJike offen!>iewe teen 
SpanJe om nie die Amt>rikaners 
die kans te !;'l'e om daar te land 
nid. 

Tt'r~>elfdertyd val die Ru'>St' 
<vervolg in volgendc kolom> 

Vrees D~t Empire 
Britse 

Kan 
Karakter 
Verloor 

Vrees dat Kanada sy Anglo-Saksiese karakter in die 
toekoms kan verloor, word in die Engelse pers uitgespreek 
na aanleiding van die jongste immigrasieneigings in die 
dominium. Gedurende die eerste ses maa nde van die jaar 
bet daar 66,000 immigrante uit die Eurotlese vastelan<l na 
Kanada gegaan teenoor slegs 14,000 Britte. Dit beteken dat 
die verhouding van nie-Britse immigrante tot Britse immi· 
grante vier teenoor een is. 

(vcrvolg van vorige kolom) 
aan teen Persie en Turkye om 
die Suez-kanaal te bereik en 
teen Noord-Afrika op te mar
sjeer. 
Aan~·ai teen Joego-Slawie en 

deurstoot na Itam~. 
Vir die blits\'innige offensiewe 

het Rusland 'n spesiale val
'ikermleer wat gereed staan. 

ATOO~IBO~DIE 

W. S beweer dat Rusland 
deur die werk van Duitse teg
niese ingenieurs in staat is 
om atoom- en bakteriebommc 
oor die Atlantiese Oseaan te 
ski ct. 
Die insig in Stalin se plannc 

is natuurlik vir die Europeers 
nie rooskleurig nie, en daarom 
dink ek dat sowel gcncraal 
Eisenhower as dr. Adenauer nie 
die reg het om patriottc van 
enigc Iande voor die kop te 
slaan nie. 

Amerika. moet erken dat 
Dult&land n ie die brug moet 
word waaroor die Asiatiese bol
sjewisme na die \Veste marsjeer 
nie. Amerika moet erken dat 
Duitsland 'n volwaardige l :d van 
die Europese volke is. Sonder 
Duitsland sal daar geen Europa 
wees nie. Net 'n eerlike broer
'>kap tus&en die Europese nasies 
kan Europa. red-()f die \Vester
-.e be!ikawing sal ondergaan. 

Alle moeite om Europa te red 
is tevergecfs solank dr. Adenaucr 
die Duitse patriotte uitsluit en 
in die tronk gooi. Adenauer moet 
tog weet dat sonder geesdrif 
geen leer sal seevier nie. Maar 
ons sien dat hy uit die gebeur
tenisse van die Jaaste tien jaar 
niks, heeltemal niks, geleer het 
nie. Die geskiedenis van die 
laaste 30 jaar wys dat Duits
land in dr. Adenauer die eerste 
onbekwamc rykskanselier het . 
Wat sy regering van die Anglo
Amcrikaners aan voordelc ont
vang het, hct hy nie deur die 
bekwaamheid van dr, Adenaucr 
gekry nie, maar deur die poli
tlcke propaganda en gewig van 
die nasionale bewegings. 

En as Amerika die nasionalc 
bewcgings van Duitsland nie vir 
hom wen nie, staan die wereld 
voor die gevaar dat Europa dcur 
die Russe, sonder baie en groot 
moeitc, vertrap sal word. 

/f/14/' 14., 
mag wees 

Die Engclsc pcrs vcrklaar dat 
dit nie 'n wecrgawe is van die 
amptelikc Kanadcsc bclcid nie, 
maar dat struikclblokke soos be
perking van stcrling-oordragte 
na die dollargcbicde Brltsc im
migrante in die wiclc ry. 

.. Wat die Kanadcsc rcgcring 
wcrklik begeer is 'n lcerskarc 
van Britse vrywilligcrs wat ten 
minstc die inkomclingc uit 
daaraan toe dit ,die geringe ge
rig uit Montreal. Die bcrig voeg 
daaraan toe dat .,die geringe ge
tal Britse immigrante !!al, indien 
(lit so voortduur, die bande van 
tra<lisie en trou wat nog teen
oor die moederland gekoester 
word ver~owuk." 

Daar sal onthou word dat 'n 
Britse kommissic van ondcrsoek 
'n paar jaar gcledc gcwaarsku 
het teen die gevaar dat die 
Britse karaktcr van die domi
mums verander kan word dcur 
nic-Britsc immigrasie. Da.nr i!! 
toe aan die hand gedoen dat 
Brittanje soveel immigt"ante as 
moontlik nan die dominiums 
moet lewer en but plt'kke in 
Brittanje dan op,·ul met immi
grante uit Europa. 

Naturelle Tree 
Self Op Teen 

Misdaad 
Inwoncrs In dric Randse natu· 

rellcdorpc hct verlcdc week 
massa-vergaderings gehou om 
optrede teen naturcllcmisdaad tc 
bcspreek. Hullc hct hul steun 
belowc aan die pollslc om natu
rellemisdaad uit te wls. Be
halwc dat hullc aangedrlng hct 
op openbarc tclefonc wat met 
die polisickantoor skakcl, word 
daar ook gewerk in die rigting 
van groter bcheer oor lecgl~cndc 
jong naturcllc dcur middcl van 
onderwys, ens. 

Daar is onder mecr bcsluit om 
vrywilligc nagtclikc patrollies in 
die strate te organi!!ccr. 

Kommando 
-d•e -~ 

Suid-Afrikaanse sigarel 
H·.l()lqA.I 



DIE O.B., WOENSDAG, 29 AUGUSTUS 1951 

t JU HlSC I D \ U\ "ERTt:NSIF:8: 
T 1 hou•J lila~ l<cnnlsgt\\ln 8• 

Vc•lo ·tog, huwei'lt, geboorle, sterfgeval, In mtmortam, gelukwenslng, 
•na.) ld. per woord; mmtmum 2/6 per plastng. Voorultbetaalbaar. VIr 
herhalln s 25 pst. ~>!slag. 

lla.ndd,advcrtensiPA: 
Ecrate plns!ng 2<1. per woord VIr berhalings 25 pst. ats!ag. 

Intek•Jlgclcl op .,lite O.B." (\·cr•l•)'ll weeldil<s): 12/6 per jaar of 6/3 per 

MOET LIEWER NIE 
AANSLUIT ISoos Ons Lesersj 

Dit Sien 
hier op Knysna verkondig van ' 
dr. Van Rensburg; baie het gese VRYMESSELAARS 6 maande. Vooru•ttetan!baar. Stuur aclvertensie&etd, bestellings, en tntekengetd :\Inr. P. C. Kruger, Blinkwater, 

nao YOOitSI .. \G (I:U.\lS,) BI'JC, I'o•llus Hll, naapstad. Pk. Stofberg skryf: 
Ek wil die uitvoerende raad ---------- RADIO van die O.B. gelukwens met hul 

un;n EN LOt'W dte J3trocmde besluit, maar of dit die Malan
Radlo·msenteura, swte;weg, PAROW, I scksic gaan bcvredig sal nog 
vcrkoop en berate! Radio • en Eltktrleae eers gcsicn moct word want die 

die beweging is goed maar die 
Icier is nic, hy skakel met .,genl. WERf N IE 
Smuts." 'n Sekere persoon op 
Knysna het net so erg van hom 
gepraat; toe ek hom uitvra om
trent die vorige redakteur van 
Die Kruithoring wat oorgestap 
het na die V.P., toe moes jy 
hoor dat die dingc wat hy dr. 
Van Rensburg van beskuldig 
het, was altyd sy eie sondes! 

-.\\ \Ill \l sTll.Al.Of•l' IH JIH:..,s, 
\\anr11p u tr Jts k n w (':1 d&ll:'f is 
g-ee,.. red'P ~ anrom u ~~1 " nie almal 
~:ro"t ~al maal< ni l<ry hulle net 
teen 6/lfl/ k m.b van 1;. BOTIIA, 
Bus 1128, Ill m •nt In 4/7/1 

Toettelle. Oereg!lltreerde lllektrl.tltelt.l- • 
'"n"•~··• "'M" a.a .. "~ artikel wat voorskryf hoe die 

1\-lnr. C. D. Gerneke, Helena
plaas, Vryburg, skryf: 
In 'n onlangse uitgawc van 

Die O.B. verskyn daar 'n berig 
,(vervolg in kolom 2) 

GI(YSHARE 
bRl~IIAlti;, akllttr~. ou voork.oms, 

cnnodt~;. Oortutg u self •t<ur GRn•
llA A.lt\\'O:SJ..H:It die Jong,te kun•· 
matt ,e \\ereldwondcr, haar en kopvel 
voedmgsm•ddel te gebru k, skadcloos, 
kieurstolvry, 6/· per bottel, gchl met 
oe"tCUing.-U~rrgeneeamJc.dels, Pos:u~1 
4272, J"ha.,nesburg Dll/9'~~ 

AnU~trvs knnsmattge baar, kopveJ 
voMmg. Herstel gryshare en baa.rd 
b!nne eeu maand tot natuurl!ke kleur, 
of geltl terug. Geen kleuretot. li/6 
Per bottel, posvry. Kontant met be
etelllng. Die nocrenon, l'oabns '71169, 
Johannr•bur~. .1>'14/6/50 

JUEDIS'l'!\'E 
OF.SO!'>IUU;In is u regmattge erfe· 

u!s, oortuig u self <leur on• hchanrtc 
lings te gebrulk en u k\\ "-Oi te ont 
wurtel, skryf, lni gting graus, Boere
~enCI'•mlddcls. P sll\1.8 ~272, Johannes· 
hun:. 81119/49 

\"oor n a~lle boo&• Yn.n gt·nl"sinsr laat 
vt\nr, en u nan die erg te onderwerp 
ekryf, dau v1r oulaa.s, ran<lplee~; 
Jlle BOl'lCVl'llO, nuo 76:19, Jnhnnorsbor;.:. 

(N'r.l) l/9/49 

MEUBELS 
~tt .. l'UEl.~.- Betcr meJbeta tf!er 

bllltker pryse B-.bawa~nt1i~•. otoot 
l<arretJiu, drlew!e'•, llnoiN m•. tl\pyte 
toe., ook altyd In VO< rraa.l. Ge"o 
Katalo~us Meld l\8rtr n u hel'lngstt-1 
-\'lS'IEB-liEUBELS, L&ngatra.at 178, 
Knapstad. 3/12/11 

\ vcrvolg van kolom 5> 

oor die Vrymcssclaarslosics on
der die hoof .,Van die Os op die 
Esc!." Ek wil net die skrywer 
ln die eerste instansie bcdank 
vir sy onpartydige uitccnsetting, 
maar twccdcns onder sy aandag 
bring dat die vricnd wat bev:eer 
dat hy herhaaldclik genader was 
om by die Vrymcssclaars aan te 
sluit, dit mis hct. Onder gcen 
omstandighede mag enige lid 
van 'n Vrymcsselaarslosie 'n 
pcrsoon nader met so 'n vcrsoek 
nie, want werwing van Iede word 
nic toegclaat nie. En indien dit 
wei gedoen word, stel so 'n lid 
hom bloot aan skrapping. 

Vcrder wil ek net byvocg dat 
daar hcelwat ander genootskap
pc is wat in die gehcim hul 
wcrksaamhede verrig. 

Ek was vir jarc 'n lid van die 
Vrymesselaarsbewcging en was 
ool< 1\lccstcr van my losie; dus 
wcct ck waarvan ck praat. Daar 
is alreeds sover gevordcr daf 
daar losies bestaan waarvan die 
vocrtaal uitsluitlik Afrikaans is. 

O.B. JAARGLt\NGE 
,f \ARGANG 1949-1950 

•U \erkrygbaar teen £1 5s. elk. 
I'RAGTIG INGEBIND 

J Ot lllRAAD flA.IE BEPERK 
RESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Kaapstad 

.Teken op DIE. 0.8.! • 1n 
Suid-Mrikn is vnndng 'n lioninkryk onder 'n Britse !toning: 

DIE O.B. veg vir 'n Repuhliek onder 'n Afriknansc President. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partystel!.el wat die volk verdeel en vei vir die 
Partyloso Eenheidstaat. 

• 

• 

Verwcrp verteenwoordiging deur hnndlan~en van politieltc 
partye en veg v\r regering deur vrye volliS\'Crteenwoordi.ren
en dcskundige beroepsvertecnwoordigers. 

Verwerp die Knpitalisme en veg vir 'n Afrika.ner-volks· 
okonomi~ 

e Verwerp die politieke, maatskaplike en ekonomiese integrasie 
van die nie-blanlte en veg vir territoriale apartheid. 

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

DIE O.B. se ideaal is ook u ldeaa.!. Help om dit te vcrwesenllk. 

0~ 

J 

~ 
~ 

I nt.ekenvorm 
Ncem asstblicf m11 "aam op a, intekenaar op "Die 

O.B." tot eTc '~ in k nnis stel om toesending te staak. 

~ Hierbv inqmtlvit 1'i•1d u die bedrag van .................... . 

( "'' di . .., ................................ . 

c) NAAM 

~ 
PO SAD RES 

0 

...................................................... 
(Nnllm en Adrcll in Blokletters) 

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

HatU1tekening. 

p r janr of 6/3 per halfj!l.R!'. 

m111s111 by platteland~te tjeka. 

, 

!cdc van die nuwc party gckeur 
moct word, se uitdruklik dat 
gcen lid van 'n andcr organisasie 
met 'n politicke strekking as lid 
van. die nuwe party opgencem 
lmn word nie. Die O.B. is wei 
nie 'n partypolitiekc organisasie 
nie, maar dit het 'n politiekc 
strekking dcurdat dit die kamp
vcgtcr vir volkspolitick is. As 
die Malan-seksie met hul diskri
minasic voortgaan, sal daar weer 
'n verwarring plaasvind. Voor
hee:l was daar ool< diskrimina
sie, maar die O.B. was groot ge
nocg en sy !cdc hct bcscf dat 
mens een vir een ding moct 
docn. Daar was nog altyd en 
is nog die V.P. wat uit die be
wind gehou moet word. Malan 
en Havenga is hard besig om dit 
te docn en het dit rcggckry met 
die hulp van die O.B. Die posisie 
is nog nie verander nie en die 
hulp van die O.B. is nog daar 
::1odig. Die gevaar bestaan egter 
dat 'n dee! van die O.B. by die 
nuwe party gaan aansluit; dit 
moet voorkom word, want as dit 
op groot skaal gaan gebeur, is 
die O.B. van die baan. Myns 
insicns moet gccn O.B.-lid by 
die party aansluit nie, maar 
voortgaan om soos in die ver
lcdc die Malan-Havenga-kombi
nasic by die stembus te steun 
tot tyd en wyl die V.P. so vcr
swak is dat die anti-partygrocpe 
l<an amalgamecr <'n selfstandig 
optre<'. 

VOLK MOET 
TERUGKEER 

.,Les!'r", Knysna, skryf: 
l\1ct belangstclling hct ek die 

artikel van mnr. J. A. Smith 
in die O.B. van 8 dcscr gelees en 
daardie tocspraak van dr. Van 
Zyl in die uitgawe van 15 dcser. 
Ek het ook gereken om by die 
nuwc party aan tc sluit, maar ek 
wcicr bcslis solank daar nog ge
.liskriminecr · word teen mede
Afrikaners. 

Kyk wattt•r stories was selfs 

Is die tyd nie nou daar dat 
ons ons voor God sal verootmoe
dig, ons sondes bely en opreg 
bid vir eenheid onder ons nie? 
Het baie van ons eie Iede nie 
miskien al vergeet dat daar 'n 
God is na wic ons ons toevlug 
moet ncem nic? Is die tyd nie 
nou da~r dat ons dringend tot 
God moet bid vir herlcwing op 
geestelikc gebied nie deur heel 
Suid-Afrika? Dat ons volk van
dag so verdeeld is, is grotendcels 
te wyte aan volksondes, vcr
trapping van ons volkstradisies, 
Sondagontheiliging, verwaarlo
sing van huisgodsdiens. 

Kerk word nie meer gereeld 
besoek nie; daar is nie meer tyd 
vir God en Sy Gebod nie; alma! 
streef net na eie eer en self
tevredenheid, posisie en mag. 
Ons volk het van 'n godsdiens
tige volk ontaard in 'n dan
sende, drinkende en vloekende 
volk. Onsedelikheid voer heer
skappy; dink maar aan die baic 
egskeidingsake, baie te wytc aan 
drinkmisbruik en owerspel. Die 
jong mans en dogters het nie 
mecr vir mekaar die sedelike 
eerbied nie; dink maar aan die 
manlike kleredrag van die mo
derne ,dames" ten spyte van 
die Bybelse vcrbod: 'n Vrou 
mag nie mansklere dra nie want 
dit is 'n gruwel in die oe van die 
Here. 

Onsedelike leesstof het die 
plek ingeneem van .,geestelike" 
boeke, met 'n gesondc en opbou
ende strekking. Dink ook maar 
aan al die uithcemse onsedelike 
films wat hicr vertoon word en 
soveel siele na die verderf sleep. 
Dan vra ons nog hoekom ons 
volk so swaar lny. Laat ons 
terugkcer na die God van ons 
vaderc. Soek eers die Konink
ryk van God en al hierdie dinge 
sal vir julie bygevoeg word. 

GROOT TOENAME. IN 
UNIE.-BE.VOLKING: 

VE.RAL ASIATE. 
. Die totale bevolking van die Unie was op 8 Mei 1951 

12,437,227, volgens voorlopige syfers van die sensus wat 
deur die buro van Sensus en Statistiek vrygestel is. Dit 
toon 'n vermeerdering van 1,018,878 bo die bevolking tydens 
die vorige sensus in 1946 en verteenwoordig 'n Vermeer
dering van 8.9 persent. Die aantal blankes is 2,588,933 -
1,2!)6,565 manlike persone en 1,292,368 vroue. Dit verteen
woordig 'n vermeerdering van 216,243, of 9.1 persent bo 
die blanlie bevolking in 1946. 

Die grootste persentasiever-~ Die totale bevolking 
meerdering het onder die Asiate Kaapland is 4,378,078, die 
plaasgeviml, nl. 25.8 tlers!'nt. Natal 2,377,570, die van 

van 
van 
die 

Asiate tel uou 358,738 vergeleke 
met 285,260 tydens tlie bensus 
van 19!6. 

Die naturcllebevoll<ing het met 
7.4 persent tocgcnccm en is nou 
8,410,937. 

Na die Asiate word die groot
ste tocname sedcrt 1946 getoon 
deur die Kaapsc Maleiers en 
Klcurlinge, nl. 'n toename van 
16.7 persent wat die totaal in 
1951 op 1,078,621 tc staan bring 

I 
waarvan 1,016,019 Kleurlinge is. 

PROVINSIES 
Die blanke bcvolking is as 

volg tusscn die provinsies ver
deel: Kaapland- 926,948; Natal 

270,697; Transvaal-1,164,575; 
Vrystaat 226,713. 

Transvaal 4,670,123 en die van 
die Vrystaat 1,011,456. 

Daar is 2,468,999 naturelle in 
Kaapland, 1,778,268 in Natal, 
3,393,383 in die Transvaal en 
770,285 in die Vrystaat. 

Die aantal Asiate in Natal is 
298,206. In Kaapland is daar 
17,047 Asiate en in die Transvaal 
43,471. Die Vrystaat het slegs 
14 Asiate. 

Kaapland het 'n bevolking van 
55,588 Maleiers. Daar is 1,117 Ma
Iciers in Natal, 5,755 in die 
Transvaal en slegs 118 in die 
Vrystaat. 

Op 8 Mei was daar 909,496 
Kleurlinge in Kaapland, 29,282 
in Natal, 62,915 in die Transvaal 
en 14,326 in die Vrystaat. 

(vervolg van bladsy 2 kolom 5) 
neem word. Min. Erasmus oor
tref selfs vir genl. Smuts wat 
militere hulp aan Brittanje be
tref. Maar of die Verenigde 
Party nou ook al l:lterwend is 
of nie, aan die stabiliteit van 
ons rcgering sal dit gecn vcrskil 
maak nie. Die Britse partystel
sel vercis 'n opposisie as alter
naticwc regering, en as die V.P. 
wegsak omdat hy nie meer leiers 
of beleid hct nie, sal 'n ander 
organisasie sy pick neem. 'n 
Opposisie moet en sal daar wecs 
om op die banke ,aan die ander 
kant" te sit, en om diegene van 
die kiesers wat ontevrede raak 
oor hoe lewenskoste, vleistekort, 
koue winters, ens. te mobilisecr 
teen die bewind. Wat die V.P. 
nie byeenskraap nie, sal die Fak
kelkommando blykbaar doen. 
Nasionalisme kan cers juig oor 
gebrek aan opposisie wanneer 
nie die V.P. sterf nic, maar die 
huidige Britse stelsel wat voor
siening maak vir 'n opposisie. 

Regering se V raagstuk 
Ek moet se ek volg die rege

ring se stryd teen die Fakkel
kommando met groot belangstel
ling juis omdat ons hier die 
teenbeeld van die politieke toe
stand in 1940-41 het. In daar
die jare het die Ossewabrandwag 
so 'n besieling en vernuwing aan 
die politieke front teweeggebring 
dat die H.N.P. in die tussen
vcrkiesing van Winburg byvoor
beeld 'n mcerderheid behaal het 
wat byna vier maal so groot was 
as in cnige vorige verkiesing . 
Hierdie verkiesing is hoofsaak
lik deur die Ossewabrandwag 
georganiseer onder die bekwamc 
Ieiding van wyle mnr. 11(. P. 
Wessels, die destydse generaal. 
So bewus was die kandidaat van 
hierdie feit dat hy verkies het 
om nie van die H.N.P. vanaf 
die verhoog te praat nie, maar 
van die .,Afrikanervolk." Nou 
sien ek in die Engelse pcrs dat 
die Fakkelkommando vuurmaak 
onder die kiesers en die regis
trasie vir die V.P. waarneem. 
Laasgenoemde het dan ook op 
sy Vrystaatse kongres die Fak
kelkommando se samewerking 
formeel aanvaar. 

Nou wonder ek hoe die nasio· 
nale regering gaan optree teen 
die Fakkelkommando. Genl. 
Smuts se onderdrukking en in
timidasie van die O.B. en sy lede 
het indertyd net olie op die 
vuur gegooi. Net 'een ding kon 
die O.B. breek en dit was ver
raad in eie kring. Dit het ge
beur toe die party wat tot op 
daardie tydstip niks anders as 
welwillendheid en onderstcuning 
ontvang het nie, plotseling om
gespring en die O.B. met al sy 
mag en middels probecr neer
vel het. Ek kan dus verstaan 
dat die regeringsblaaie tans die 
V.P. so aanpor om nie die Fak
kelkommando te vertrou nie. Dit 
is blykbaar hul enigste hoop op 
bestryding van hierdic nuwe wa
pen nadat bulle hul eie geheime 
wapen, die Ossewabrandwag, 
verwerp en probecr breek het. 

Dit laat my dink aan die Ame
rikaans-Russiese stryd. Dit was 
baie amper of die pro-Russiese 
clemente hct in 1945 en '46 daar
in geslaag om die Amerikaners 
te oorreed om die atoombom te 
verwerp as wapen. Intussen het 
Rusland die geheim uitgevind en 
met die produltsie begin. Waar 
sou Amerika gestaan het as hy 
destyds gehoor gcgee het? 

Die H.N.P.-leiding het sy 
atoomwapen weggegooi. Sy enig
ste hoop nou is dat hy die V.P. 
sal kan oorreed Qm ook sy wa
pen weg te gooi. Maar sal hy? 
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Oudstryder Vertel Van 
Wording Van Nasiona/e 

Party In Kaapland 

GEVAARLII{E VYFDE 
KOLONNERS 

,Nie aile vyandsagente 
verraai staat~geheime us 
sodanig nit•. Sommige 
van huHe is belas met 
vt•el meer suhtiele wcrk; 
bulle skr·yf notas, stel 
vcrslac op, stcl leers 
5iaam wat staatsbeJeid he
invloed teen die Atlun
tiesc ,. crhond, teen indi-

widue wnt hesig is om 
die Russiese oogmerke 
aan die kaak te stel, 
ens.," skryf Intelligence 
Digest nu aauleiding van 
die .,niter~ ernstige•' 
posisie van Brittanjc in 

Onden;taande rclaas 
van die wording van die 
ou Nasionale Party deur 
mnr. J, J, van Tonder, 
Tweepan, P.S. Duikers· 
kraal, oor Vryburg, p1aas 
ons \'o11cdig ter wille 
van die historiese wam·de 
daan·tm: 

Ek hct in Die O.B. van 18 
Julie die brief van ,Bclnngstcl
lcnd," Stcllcnboscb, met belang
stclling gclces omtrent die stlg
ting van die Nasionnlc Party in 
die Kanpprovinsic. Ek wil graag 
'n oorsig gee van die stigting 
van die cerste talt tot op die 
Kongrcs tc Graaff·Rcinet of 
\Vorccstcr so ver die gcbcure 
nog in my gebcuc is, 'tnnnr on
gelukkig hct dit met die nodige 
briewc, gedruktc bockic en an
dcr bcwysstukkc, ens. net so gc
gann as met my swart hoedjic 
na ons Twecde Vryhcidsoorlog; 
dnnr ck destyds tot my spyt dit 
nlc kon besef bet dat sulkc dingc 
vlr die toekoms wnnrdcvol kan 
wecs nie, hct cit dlt 'vcrwaarloos 
!nat gaan. 

Ek was destyds voorsitter van 
'n S.A.P.-tak tc Groot-chwaiiig 
met 48 lede. Dis wnnr die dor· 
pic Stella tans gl'lce is, dis· 
trilt Vryburg. Drlc dae nadat 
die Vrystaat oorgcgaan bet tot 
die stigting van die Nasionalc 
Party bet ek en my vriend wylc 
Frans lc Roux ons tak opgc
roep vir 'n b<'langrikc vcrgadc
rin;,r. Ek mecn dit was op 12 
Januarie. AI die !cdc was tccn
woordig. Ek hct nan bulle die 
redc vir die stnp wat die Vry
~taat gcdoen het verduidellk; 
die vergadering lwn nie tot 'n 
bcslissing kom nic. Hicrop i.s 
nnn my gcvra wat is die stand· 
punt van die voorsittcr. Ek 
bet opgcstnnn en my antwoord 
as volg gcgec: Julie is goed be
kend met wnt gebeur bet en op 
hierdie S.A.P.-:;tocl wcicr ck 
beslis om wec1· te gaan sit. Ek 
vra julie om op tc staan wic 
my wll volg. Vicr-en-vcertig 
bet opgcstnan, 4 bet bly sit. 
Hierop hct ck die S.A.P.-tak 
as ontbind vcrklaar. Die vier 
lede bet die vcrtrek verlant en 
ons het oorgcgaan tot die :;tig
ting van 'n Nasionalc Party
tak. So was die ecrste tak gc
ztig. 

IIERTZOG YERWITTIG 

Ek hct die stigting van die 
t&k dadclik per brief nan gcnl. 
Hertzog bekcnd gcmank. Ek 
bet van hom 'n brief ontvang 
waarin hy ons welkom beet in 
die N.P., en my verder vcrwit
tig dA.t die tak tyddik sal re
sortccr onder die Vrystaat en 
my takbestuur sal ook belas 
wecs as afdelingsbestuur. Om-

j 

trent 'n mnand hierna het ck 
'n brief ontvang van prof. Frc
mantle van Bloemfontein af, 
wat meer of min as volg gclui 
het: \Vii graag 'n konfcrcnslc 
bepaal op De Aar, om tc be
raadslaag vir die :;tigtlng en 
uitbrciding van die N.P. in die 
Kaapprovlnsic, maar knn dit 
nie docn nlc sondcr u toestem
ming as voorsitter van die af
delingsbcstuur. Ek hct dndelik 
my toestemming aan hom ge
tclegrafecr. 

KO~FEREXSlE 

Kort danrna hct ck van hom 
<prof. Fremantle) 'n kcnnlsge
wing ontvang dat die konfcren
sie bcpnul is op De Aar. Dag 
en datum het ek ;vcrgeet. Op 
die bepnalde dag was el< daar. 
D ie meestc van die belangstcl
lendcs hct kort voor sononder 
aangckom. Ons hct nog die 
nand byeengekom, In 'n saaltjie, 
nie tc groot nie, met 'n ronde 
taf<'l op die verhoog. Die ver
gadering het in sitting gcgaan 
met enc mnr. Vosloo as voor
sittcr. Professor het die kon
fcrcnsic toegesprcclt en sy ont
staan verduidcllk en gemaan 
tot samcwerking met die Vry
stnat. Ek hct kcnnis gcgce dat 
ck nog twee takltc gestig bet. 
Hicrop het die volgcnde voor
stcl gevolg: ,Hicrdle konferen· 
sic bcsluit om die ncergelegde 
program van beginsels onom
wondc te aanvaar en dadelik 
oor tc gaan tot die stigting en 
uitbreiding van die N.P. Party 
in die Kaapprovinsic onder Iei
ding van genl. Hertzog." 

TEE:t'\"''OORSTEL 

'n Tccnvoorstel deur C. \V. 
::\falan het gclul: .,Hierdie kon
fcren:>ic bcsluit om tot stlg
tlng oor te gaan van die ou 
Afrikancrbond en om met die 
~.P. Party saam te wcrk so ver 
doealik. Tot stemming oorgc
gaan bet die tcenvoorstcl 3 
stemme gckry en die oorspronk
like 30 tot 40. Hierop bet die 
voorsitter din stigting tvan die 
N.P. Party In die Kaapprovlnsie 
as nnngcnccm verklaar, c.n die 
vergndcring verdaag tot die vol
gendc dag. 

Die volgcndc more het ons by
ecngcltom en heclwat bclnng
rike sake bespreck In verband 
met orgnnisasic. 'n Bcsluit is 
gcncem dat alle vricnde teen
woordlg bulle distriktc moct or
ganiscer. Ann my is opgcdra 
Vryburg, Ma!cking en Kuru
man. Hicrop hct die verklcslng 
vnn 'n hoofbcstuur gcvolg o.a. 
Prof, Frcmantle, voorsitter, J. 
J. van Tondcr, Vryburg; Marais, 
M:nrnlsburg; Van Rcnsburg, 
Colesberg. Die ander name 
het my ontgaan. Ecrstc kon
grcs sal op Middclburg bycen
ltom. Tyd sal deur voorsitter 

Kan ntet 

aanspraak 

dat sy 

trots 

maak 

kliente 

onder die bes 

gekledc klasse tel. 
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bepaal word. Ek en my ou 
vricnd, Nnas Raubcnhl.'imcr, 
hct aan die wcrk gegaan en die 
distrilttc per brief en andersins 
gcorganiseer en 'n stcrk afdc
lingsbestuur op Vryburg sanm
gestel. Tot met die konfcren
~ie op De Aar - en ck is 
sekcr vir minstc ncgc manndc 
daarna - was daar gecn tpral{(' 
1-·an dat dr. Malan die .kanscl 
vcrlaat het nie en nog mlnd(•r 
van die bcstaan van 'n Hcr
enigde J>arty. 

E J<mSTE KONGRI•:S 

Soos ck nnngchaal bet sou ons 
eerste kongrcs op Middelburg 
gchou word. Sover clt lmn ont
hou hct dit minstcns 10 tot 12 
maandc na De Aar plansgevlnd. 
Ek hct van prof. Frcmantlc 'n 
kennisgcwing ontvang dat die 
kongres bepnal is vir 'n \Vccns
dng, en dat ons hoo!bestuur die 
l\faandagaand \'OOr die kongres 
die Hcrcnigde Brocdcrs van die 
Kuap :ml ontmoct op ultnodiging 
van hom (prof.) om hullc be· 
swarc tc bcsprccl<::. Van 'n 
vcorwanrdc om ons tc ontmoct 
en dat dr. 1\talan M Icier gc
klcs sou word, wnnrtoc prof. 
Fremnntle sou ingcwillig bet, 
was gccn sprakc nlc, en indicn 
wei sou ek daartccn sekcr gc
!iltop hct want dit sou betclten 
het baantjies vir bodies, wat 
v1r 'n jong party ongesond ~ou 
wccs. 

,HERI-;NIGDES" 

(vcrvolg van vorige ltolom> 

Here te vra om die vcrsl;:curdc 
vollt byecn tc bring, en as dit 
nie gcbeur nie is die Afrikaner· 
dom gedoem. Ek het 20 jaar 
daarom gebld. Oor die gcvolge 
en wnt dnarop gebcur bet snl 
ck swyg o.nders gaan ek mooat· 
lilt te vcr." 

.,VADEit VA~ N.P." 

Ons \'Olgende kongrcs was op 
Graaff-Relnet of \Vorccstcr. 
Dnnr hct ons 'n bale grcot lton
grcs gchad. Ch~:rlie Fiehardt 
h()t die grocte van die Vrystaat 
oorgcbring. Ook was danr van 
die gewc;'e Hcrcnigings Broe
ders tccnwoordig as afge\·aar
digdcs. Sovcr ck !tan onthou 
was bulle dr. Malan, Bruchncr 
de Villlcrs, \V. Beyers en \\'. 
A. Hofmcycr, wat orgnniscren
dc seltrctaris vir die Kanpprovin
slc gcword bet. Nt\ die werk-
anmhedc van die ltongres af

geloop was, het die kongres 
oorgcgaan tot die kicslng van 
'n nuwe boofbestuur. Dr. Malan 
1:.; gcltics in die pick van prof. 
Frcmnntlc as voorsittcr. Ek 
het buite stemming gcbly. 

Ek het die geskicdcnis van 
die stlgting van die N.P. Party 
Kaap met d ie bestc wat ck no"" 
dnnrvan ontbou, wcergcgcc son~ 
d cr om icts by tc voeg. My Gc
ncranl het my altyd by ont-

hierdie opbig. 
• 

'n ~ota op die regte tyd nf· 
komstig v:m 'n hoe amptennar 
wat pro-Rus:;ies is, is net :;o 
nuttig as klinkklare spiof'nnsie. 

,Hi~>rdie vorm van pro-vyand
se bcdrywigheid is sells K!Wnur
liker as dill gewone verraad wat 
maklik opgespoor lmn word. 
Daar knn byvoorbecld gemeld 
word dat 'n kragtige annval op 
die oombllk van stapel gcstuur 
word teen dicgenc wat bulle 
daarop toelc om bierdle bedry
wigherlc nan die Jig tc bring. 
Ons i~ bcwus van die pogings 
wat aangcwend word om bier
die tydskrif teen aile kostc tot 
swyc tc bring. Ons is in be~t 
van dokumentere bcwysc. Die 
Polllburo Is vasbcradc om ons 
werk te ondermyn of tot swye 
te bring. Allc pogings sal mis
lul<::, man.r dit is by vcrre die 
gevanrlil<ste ondcrwcrp wat in 
die afgelope derticn jnar in 
bicrdie bind aangcro<'r is." 

\'.S.A. EN BRITTAXJE 

Die blad gaan voort dcur tc 
vcrklaar dat die lastcrwct en 
die ldaarblyklike moeilikheid 
om bewyse te !ewer van inlig
Ung wat vcrtrouclik verkry is, 
dit uiters moeilil< mnak in bier
die stryd. 

,lloewd in wye kringe erken 
word dat die tot•st:md gevanrlik 
l'n onbcvredigend is, word niks 
~edoen nie. Uie b(•le staatsdicns 
moct ondersoelc word deur rnan
ne wat die ,·ertroue van difl 
·\Uantiese ,·olke het. 

Maandagaand na etc was ons 
op die vcrgadcrplck in die pas
toric, ck mecn van ds. Dongcs. 
'rccnwoordig was die volgcnde 
wat hullesclf gcnocm bet die I moeti?g begroct as die vader 
Hercnigdc Brooders: Dr Malan van d1e N.P. Party in die Kaap
ds. L. P. R. Vorstcr <Burgers~ · provinsie. Nou wil ck net hicr 
dorp, H. S. van Zyl, \V. A. Hof- terloops byvoeg: ck is 'n oud
mi'yer, Bruehn1:r de Villiers en stryder tot die blttcrcinde, nou 
ndv. W. Bcyl'rs. \Vat al bulle 71 jaar. My cnigste hoop om 
beswarc was wect ek nou nic verwesenlik tc sicn wanr"oor 
mecr nic, maar ck ;vcrsckf'r u ck gevcg en gocd en bloc<\ op
dat on_:~ met bulle gcslt of gc- ~coffer hct, Is die O.B. Ek sal 
sukkcl hct. Dinsdagvoormld- .taan en val by hom. Want my 
dag, namiddng, die aand tot Generanl, op wlc my hoop wall, 
omtrent 12-uur die nag sonder is daar nle mccr nie. Nou Is my 
vee! vordcring en weer \Vocns- hoop op die KG. en A.K.G, 
dagm6rc tot omtrent 10-uur. want hulle Is die leiers van die 
Toe bet bulle ingewillig wanrop c?ig;tc bewcging vandag wat 
ons ons gchans bet nn die !ton· me skroom vir hut vrybcid en 
gres, want die opening was vir die wording van 'n republlek 
'n halfuur vertraag Prof. Frc· VHraai nle. 

.,Oor die algcmcen geld dit vir 
all<~ Iande, maur ,·eral vir Ame
rilm, Brittanje en Frankryk. In 
al drie hierdie Iunde word pro
Uussic!oe el!•mente uangetref in 
posisies waar groot invloed u it
geocfen kan word en W:lllr eer
sterangse c-elleime bewaar 
word." 

Bostaandc wnnrskuwing ult 
die mond van 'n orgaan wat 
reeds wer<'ldwye erkenning gc
nict vir sy korrckte wcergnwe 
\"an \'erborge bcdrywighcdc selfs 
ngter die "Ystcrgordyn, stem oor
cen met die wnarskuwings wat 
ook in ons bind uitgesprcek is 
deur buitclundse medcwerkcrs. 

mantle het die kongrcs gcopcn 
en hullc vcrwelkom in die N.P. 
Party. Ons het 'n bale gees
driftige en mooi kongrcs gchad 
met 'n groot opkoms. 1\fy vriend, 
Naas Haubenheimcr, was ook 
tcenwoordig. Hy sal Sl:'kcr allc.s 
beanm wnt ck bier gcsc hct. 
As clt dlt wei het was die vol- 1 
gcndc kongrcs bepnnl op Graaff- I 
Rcin!'t, so nic \\'orccster. 

DR. 1\IALAN 

VERJAARDAGVIERING 
Die amptelike vcrjaardagviering van ons Komman
dant-gcneraal en die Osscwabrnndwag, word vrmjaar 
tc Lichtenburg gchou, op Saterdag, 8 September 1!)51 .. 

vanaf 3 nm. 
Tussen 2- en 3-uur nm. vertrek ons in grocpc ''anaf 
die Afrikaansc l{offichuis, Scholtz.strnat, Licht('nburg 
na die feestcrrcin. Sorg dat u voor 3-uur nm dnnr 

aankom. 
Alle belanghcbbendcs word hartlik uitgenooi nr d 

fccsvicring. 
Daar sal volop slmapvleis, wors en lckkcr Boer 

gercgtc te koop anngcbied word. 

4nm.: 

PROGRAM: 
Ontvangs van ons K.G. cn mev. Van Rcnsburg. 
Vlaghysing. Skriflcsing en gebed. Vcrwclko-
ming H/ G. K. J. H. Behrens. 

4.30 nm.: Gcscllige vcrkeer - Verkope, ens. 
6.30-7 nm. : Aandete. 
7 nm.: Oot·handiging van verjaardaggcskenlw en 

ndrcs aan onn K.G. t'!l mev. Van Rcnsburg: 
H/G. D. J. van Rooy, voorsittC'r van Groot
rnad. 

7.30 nm. : Toespraak gcnl. Petrus Grobbclanr. 
8.15 nm.: Tot'spraak Kommandant-genernnl. 

Kom Scl<er Nt liom Vrorg! 

Nou wil ek vir .,Bclangstcl
lcnd" vcrtel wat ck wect van die 
knnscl-verlating van dr. Malan. 
Ek was afgcvanrdig nn die cer
ate Hclpmc!taar-ltongrcs op 
Victoria-\Vcs. Daar het ck dr. 
Mnlan 'n geruime tyd. na Mid-

1 dclburg weer gcsien en dlt bet 
hy daar gese: Ek wcct julie Is 
nie vir politick bier byeen nlc. 
Ek wll van die gelccnthdd gc
brulk maak op verlo! van julie 
voorsittcr <as cl< dlt wei bet, 
wns sy 'n mcv. Van Hccrdcn) 
om julie in ltort toe tc spreck. I 
Hy hct as volg gepraat: ,Broers 
en susters ck het rlie kanscl 
vcrlnnt omdat my volk vcrslteur 
is en om te sicn om die ver
skcurde volk byccn te bring het 
<•k my in die politick begewc 
en nou vra ck julie as julie 
teruggaan nu. julie vcrskilicnclc 
distrikte om bidurc te organl
sccr al Is dlt klein, om die l 

<vervolg in volgcndc kolom) L----------------------------1 
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DR. VAN RENSBURG VRA 
0.8.-LEDE SE STEUN 

Dr. J. F. J. van Rensburg h et op die Afrikaner partykongres verldaar 
dat hy ·verplig is om d ie O.B. se standpunt uiteen te sit omdat sekere ver
klaringe in \'erband m et beweerde vo ornemens van die 0 .8 . in die afgelope 
tyd gepubliseer is. Spreker h et die ver sek ering van mnr . Havenga gekry 
dat die artikel wat bepaal dat n iema nd lid mag word van die nuwe party 
indien hy ann ' n ander politiek e party behoort nie, nie teen lede van die 
0.8. gemik is nie. Hy is dankbaar dat 0.8.-led e van die Afrikanerparty 
en ook 0.8.-lede wal nie aan die A.P. behoort nie tot die nuwe party sal 
kan tof>lree. Persoonlik volg h y min. Haven ga volkome m et die stap , h et 
dr. Van Rensburg gese. 

Dr. Van Rcnsburg het gese dat 
hy aile punte van politlekc be
lang in min. Havenga tc toe
spraak wil onderskryf. 

Hocwel aile lede van die Afri
kancrparty die party getrou ge
dien hct, kom bulle nogtans uit 
twce bronne - die oorspronklike 
!cdc van die Afrikancrparty en 
O.B.-lede van wic bale voorma
ligc lcde van die Herenigde Na
sionalc Party, wat weens die 
misvcrstande van 1941 van die 
Nasionale Party weggebreek het. 
Spr. wil nie weer ou kocie uit 
die sloot graaf nie. 

Aan spr. het min. Havenga 
destyds gese dat O.B.-lede wel
kom is mits bulle die beginsels 
van die party onderskryf. Spr. 
het ann min. Havenga die ver
sekering gegee dat O.B.-lede die 
Afrikanerparty getrou sou dien. 
Spr. hct van min. Havenga net 
een versekering gcvra: wanneer 
die samewerking tussen die 
Afrikanerparty en die Nasionale 
Party tot cenwording oorgaan, 
min. Havenga nie tussen die lede 
van sy party onderskeid sou 
maak nie, of daardie manne nou 

O.B.-lede of oud-soldate was en 
of bulle geen verbintenlsse ge
had het nie. 

VERSEKERING 

By eenwording is lidmaatskap 
van die nuwe Nasionale Party 
van kardinale belang. Spr. bet 
aan min. Havenga gevra wat 
die strekking van die a rtikel is 
dat niemand lid mag word ln
dien hy aan 'n ander politieke 
party of politieke organisasie be
hoort nie. Min. Havenga het 
spr. die versekering gegee dat 
dit nie teen lede van die O.B. 
gcmik is nie, dat aile buidige 
Iede van die Nasionale Party en 
die Afrikanerparty trouens outo
matles lede van die nuwe party 
word. Spr. se standpunt was 
nog altyd dat die O.B. nie 'n 
partypolitieke organisasie is nie. 
Hy versoek min. Havenga egter 
om te beaam wat spr. so pas 
gese het. 

Min. Havenga het gese dat dr. 
Van Rensburg se weergawe kor
rek is. Met die toetrede van 
O.B.-Iede tot die Afrikanerparty 

Ek onthou, 
ek onthou • • • 

Toe Hotelrekeninge 
met stofgoud betaal is 

In 1890, toe u vir u kos en inwoning met 'n sakkie stof
goud of 'n paar klein diamante kon betaal bet, was 'n 

sterk stel tande en 'n goeie maag nodig om die kos 

baas te raak. Maar in die geval van koffie was dit 
anders, want selfs in daardie dae was die gewildf 

drank die heerlike koffie wat deur T. W. Beckett & Kie 

vermeng is. Deesdae word hierdie koffie Trekker ge

noem-nog altyd die beste koffie wat stofgoud of 
diamante kan koop. 

,TREKKEJt 
Die Goeie Ou Koffie 

KRAGTIG • STERK • GEURIG 

was die veronderstelling egter 
dat sodanige lede aan geen be
drywighede moet meedoen wat 
teen die party gerig is of met 
sy bcgin.sels in botsing kom nie. 

DIE O.B. 
Dr. Van Rensburg het voort

gaande verklaar dat hy liefs nie 
oor die Ossewabrandwag as so
danig op hlerdie kongres wou 
praat nle. Dit hoort na regte 
nie hier tuis nie en spr. het die 
O.B. buitendien nooit as 'n orga
nisasie met 'n politleke strek
king beskou nie. Die toetrede 
van O.B.-lede tot die Afrikaner
party Is trouens hiervan bewys. 
Die O.B.-lede bet 'n partyver
band gesoek vir deelname aan 
die partypolit ieke aksie teen die 
Verenlgde Party. Hy is egter 
verplig om die O.B. se standpunt 
op die kongres uiteen te sit om
dat sekere verklarings in ver
band met beweerde voornemens 
van die O.B. in die afgelope tyd 
gepubliseer is. 

Spr. is dankbaar dat O.B.-lede 
van die Afrikanerparty en ook 
O.B.-lede wat nle aan die Afri
kanerparty behoort nie tot die 
nuwe party sal kan toetree. Per
soonlik volg spr. min. Havenga 
volkome met die stap. 

BEROEP 
Aan Iede van die O.B. se spr.: 

As daar van ons Is wat voel dat 
ons om watter rede ook al nie In 
die nuwe eenheid welkom sal 
wees nie, moet ons onthou dat 
wat op die spel is, nie die poli
tieke toekoms van hierdie of 
daardie man of vrou is nie maar 
die eenheld van die nasionaal
voelendes op politieke gebicd en 
die vraag of ons weer terug ge
stoot moet word na die verne
derende poslsle wat van 1939 
tot 1948 geheers bet. 

Die Verenigde Party praat van 
die ,rule of law" maar spr. ken 
jong manne wat in daardie jare 
ses maande lank sonder aanklag 
en sonder die reg om selfs bul 
prokureurs te spreek In die 
tronk gesmyt is. 

As daar O.B.-lede van die Afri
kanerparty is wat liefs nie by 
die nuwe party wil aanslult nle 
moet bulle on thou: ,Sonder u 
hulp kan ook die ander nie in
gaan nie. Het ek die reg om 
vir ander wat wil, die deur In 
die gesig toe te klap ?" 

Bale mense sou dlt miskien 
verwelkom dat spr. nle tot die 
nuwe party toetree nie. Wat 
spr. cgtcr ook al doen, wil by dit 
nie op sy gewete he dat hy 
ander verhinder het om op die 
Parlementere terrein een te 
word nle. 

HOREFI ELD TREUR 
1\lnr. J . H. V. du Toit (komdt.), 

be rig: 
Die Hopefieldse O.B.-komman

do Is diep geskok deur die af
sterwe van brandwag Jurgen 
Kotze van Kllphoek. Sy hande 
was nooit toe vir die saak van 
die Ossewabrandwag nie. In 
hom verloor ons 'n getroue 
brandwag en 'n opregte vriend. 
Sy beengaan word diep betreur 
deur die kommando. 

t ,DIE O.B." word Jtdruk deur Pro 
Eccleala Drukkery, Stellenboaeh, vir 
die elenaan en uJt1ewero: VOORSLAO 
(Edina.) Bepuk. Groote KerkJCbou 
703, Posbu.s Hl1, Kerkpleln, Kaap· 
I tad. 

MIN. HAYENGA SE 
VERSEKERING 

As O.B.-lede onderneem om geen politiek in die organi· 
sasie t e voer nie, is bulle welkom in die nuwe party, ht't 
mnr. N. C. Havenga. gese op die kongres van die Afrikaner
party. Hy het die ,gerugte" dat dit die bedoeling is om 
O.B.-lede uit die nuwe party te weer ,'n J)oging tot gif
suigery" genoem. 

Min. Havcnga het gese dat die 
gerugte dat die bedoeling is om 
!cdc van die O.B. uit die nuwe 
party te weer, onwaar is. Hy 
bet dit as 'n poging tot gif
suigery beskryf. 

Spr. het verduidelik dat daar 
'n massa-toetrcding van lnge
skrewe lede van die twee par
tye tot die nuwe party sal wees. 
Diegene wat nie ipso facto lid 
wil word nie, bet die reg om 
beswaar te maak en ult te tree. 

Daar word aangeneem dat die 
huidige lede van die twee par
tye getroue lede js en daar dus 
gevolglik geen rede sal wees 
om bulle uit te sluit nie. 

Die A.P. se beleid was van die 
begin af dat by tot sy geledere 
vcrwelkom aile goedgesinde 
Afrikaners wat wil help in die 
verwesenliking van die doelstel
linge van die party. Die enig
ste verelste was dat dit 'n bona 
fide toctreding moes wees en 
dat die persoon nie lid is van 
'n vYandiggesinde organisasie 
nie. 

Spr, bet d ie O.B.'s verwelkom 
en bulle op bul woord geneem 
dat bulle geen politick in bul 
orpnisaSie sal bedryf nie. 

, I have only 
one word for 
RE MBRAN D T 

c ig a rett es-

As dit hul doc! was om die na
sionaalgesindes te beveg, sou 
hulle met die A.P. a! in botsing 
gckom het. 

Spr. het daarin gcslang om 
ook die H.N.P. oor te haal tot 
die sienswyse dat daar gecn 
inkwissie snl wees nie. Daar 
sal geen keuring wees nic en 
spreker sal daarby sta!tn. As 
O.B.-ledo onderneem om &rf.'en 
polil!:ek in die organisnsir t!' 
voer nie, is bulle W!'lkom in 
die nuwe party. 

Huise Word Te 
Duur Vir Volk 

Dif.' voortduren<le ~ot~·~ing, in 
boukoste en die hoe lewen!>koste 
het dit vaudag on!'konomif.' ... ge
maak om huise \·ir die middel
en lnerinkomstegroepe te bou, 
met die gevolg dat geen voor
t,iening vir 'n baie groot df.'t>l van 
On<, blanke bevoll<ing gemnak 
word nie, lui die voorsittersver
slag van die Instituut van Eien
domsagente en Afslaers in Suid
Transvaal. 
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nie, dog 
fra:-;E's te 
van hiP 
land op 
hydrue" 
na~ionale 

Dit is 'n 
riknnnse 
kerdheid 
ding van 
n(•em het 
omtrent die 

Dit 

Net 
Na 

grante. 
Toe die 

hiermee 
,·erklaar 
om die 
Britse 
besnoei dat 
oorheersend 


