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Hoofstuk Elf

Uiteenlopende gemeenskappe 

Verstedeliking en verandering 

Tussen 1900 en 1930 het Suid-Afrika gaandeweg ’n verstedelikte, geïntegreerde, gekers-
tende en verwesterste samelewing geword. Aan die voorpunt van kulturele verandering was 
die Engelstalige sendinggenootskappe wat segregasie laat vaar en voel-voel in die rigting 
van ’n gemeenskaplike samelewing met Engels as gemene taal beweeg het. Die Afrikaanse 
kerke, daarenteen, was besig om die ideologiese grondslag vir apartheid te lê. Die Engelse 
en Joodse bevolking het voortgegaan om die stedelike ekonomie te oorheers, maar namate 
Suid-Afrika in die rigting van ’n soewereine staat gevorder het, was hulle verplig om hul noue 
vereenselwiging met die Britse Ryk en die kroon te laat vaar. 

Die bruin mense moes toekyk hoe hul hoop op bevoordeling uit ’n beleid van ‘‘beskaafde 
arbeid’’ tot niet gaan, en dit het die opgevoede elite aangespoor tot radikale politiek. Dié 
wat die spit van Suid-Afrika se snelle industrialisering moes afbyt, was die armes – swart, 
bruin en wit – in die stede en op die platteland. Sendelinge het nuwe akkers vir bearbei-
ding gevind onder die verarmde mense wie se uittog uit die reservate en plase begin het. 
Die opvoeding wat hulle aan bruin en swart kinders besorg het, het ’n toenemend belang-
rike rol gespeel in die ekonomie waarvan die grondslag begin beweeg het na vervaardi-
ging – ’n sektor waarin swart deelname in die eerste helfte van die eeu byna agtvoudig 
toegeneem het. Die vervaardigingsektor het in toenemende mate ’n stabiele swart en wit 
arbeidsmag nodig gehad wat saam met hul gesinne gewoon het. 

Waar in 1911 slegs ’n tiende van die swart bevolking verstedelik was, het dit teen 1960 
tot ’n derde toegeneem. Teen 1947 was die swart bevolking van Johannesburg 400 000 – 

’n Verkiesingsplakaat van die Suid-Afrikaanse 
Party in 1924. Dit stel Jan Smuts voor as die 
leier wat probeer keer dat die Pakt-alliansie 
die land in die chaos dompel. Ná die Smuts-
regering se hardhandige onderdrukking van 
die mynwerkerstaking van 1922 was die 
heersende klasse bekommerd dat die nuwe 
Pakt-regering van Afrikanernasionaliste 
en die georganiseerde wit arbeid, wat 
in die verkiesing deur elemente in die 
Kommunistiese Party en die ANC gesteun 
is, ’n radikale vorm van populisme van 
stapel sou stuur. Hulle het gevrees dat die 
nuwe regering die bande met die Britse Ryk 
sou verbreek, die mynmaatskappye swaar 
sou belas en  op hoë lone vir wit werkers 
sou aandring. Verder was hulle bang 
dat die regering onvolhoubare subsidies 
aan sukkelende wit boere sou toestaan 
en die beperkte regte van swart en bruin 
mense verder sou inperk. Afgesien van 
laasgenoemde, is geeneen van dié vrese 
bewaarheid nie.
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dubbel die syfer tien jaar tevore. Die Afrikaners het ook snel verstedelik. Teen 1890 was 
daar net sowat 10 000 wat in dorpe met ’n inwonertal van meer as 2 000 gewoon het. 
Teen 1936 was sowat 535 000 Afrikaners, die helfte van die etniese groep, verstedelik. 

Baie van die eerste geslag verstedelikte Afrikaners het nie geskikte vaardighede of 
behoorlike skoolopvoeding vir die stadsekonomie gehad nie. Slegs hul velkleur het hulle 
van die onlangs verstedelikte swart of bruin mense onderskei. Van die sg. armblankes – 
’n term wat by die suidelike state van die VSA geleen is – was hulle die sigbaarste. Dié 
term het nie op ’n meetbare armoedsvlak gedui nie, maar op ’n toestand wat in ’n staat 
met wit heerskappy as onaanvaarbaar beskou is. Die Parlement sou die armblankevraag-
stuk as die dwingende kwessie in die vroeë 20ste eeu beskou.

GESELEKTEERDE BEVOLKINGSYFERS

    1904     1930  1950/51

WIT BEVOLKING  1 117 234  1 801 000   2 641 689

SWART BEVOLKING  3 490 291  5 585 000   8 556 390

TOTALE BEVOLKING  5 174 827  8 540 000 12 667 759

WERKERS IN VERVAARDIGINGSEKTOR

      1916      1930      1950

WIT     39 624     91 024   191 093

SWART     35 065     90 517   267 070

’n Nuwe geestelike krag 

In die loop van die 19de eeu het sendingwerk gestadig voortgeduur en nie slegs ’n groot 
toename in bekeerlinge tot gevolg gehad nie, maar ook ’n grootskaalse uitbreiding van ge-
letterdheid. Die koloniale state het die opvoeding van swart en bruin mense aan kerke en 
sendinggenootskappe oorgelaat. Tot diep in die 20ste eeu het Protestantse sendelinge sleu-
telfi gure in die rassepolitiek van Suid-Afrika gebly. 

Kaapstad in die vroeë dertigerjare van 
die 20ste eeu.
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Teen die middel van die 1930’s het die Engelstalige kerke en sendinggenootskappe alle 
hoop laat vaar dat daar vir swart mense enige voordeel uit segregasie sou voortkom. Hulle het 
hulle by die algemene opvatting van die sendelinge uit die 19de eeu geskaar, naamlik dat 
vaardigheid in Engels en kennis van die Westerse kultuur en gewoontes die sleutel tot sukses 
is in ’n samelewing wat toenemend ekonomies en kultureel geïntegreerd raak. Ondertussen het 
die Afrikaner-gefi nansierde sending die pad van segregasie bly loop, met die klem daarop dat 
swart kinders in hul moedertaal en eie kultuur opgevoed moet word. Dit was egter eers in die 
1950’s dat die weë van die Engelstalige kerke en die Afrikaner kerke sou skei.

’n Uitdaging aan ou metodes

In die 1890’s het die sendingwêreld voor ’n groot uitda ging te staan gekom. Die snelle 
uitbreiding van die Protestant se sendingpoging is gestuit toe etlike swart predikante van 
hul sendinggenootskappe weggebreek het om hul eie swart kerke te stig. Die kerk wat deur 
die Wesleyaan Mangena Mokone gestig is en waarby James Dwane hom later aan gesluit 
het, is die Ethiopiese Kerk genoem, in ’n verwy sing na die swart volk van Ethiopië wat 
dikwels in die Bybel genoem word. Die term is later met die hele beweging verbind. 
Die meeste Ethiopiese predikante was behoorlik opgelei en diep betrokke by die geloofs-
oortuigings van hul sendelingmentors. 

Alhoewel poligamie deur sommige toegelaat is, is die Ethiopiese rebelle nie deur ’n be-
geerte aangevuur om die kerklike leer te verander of die Christendom te afrikaniseer nie. 
By feitlik elke afskeiding was daar ’n geskil met ’n sendeling – dikwels oor die beheer oor 
geld of oor ’n geringskatting van die waardigheid en aansien van ’n swart predikant. ‘‘Geen 
naturellepredikant word onder die wit broeders gerespekteer nie,’’ het Mokone gesê; 
rasseskeiding op predikantevergaderings het bewys ‘‘dat ons nie broers kan wees nie’’. 
Hoewel sommige vroeë Ethiopiërs polities ook aktief was, was die dryfveer ’n begeerte 
na kerke onder swart beheer.

Die wit owerheid is nogtans deur Ethiopianisme verontrus, veral toe Mokone en Dwane 
by die African Methodist Episcopal Church, die grootste swart denominasie in die VSA, 
aangesluit het. Dié kerk se biskop H.M. Turner, ’n uitgesproke pan-Afrikanis, het in 1898 
deur Suid-Afrika gereis. Maar toe die oorwegend godsdienstige motivering van die Ethio-
pianisme duidelik word, het die ontsteltenis bedaar. Dwane en sy volgelinge het uiteinde-
lik, as die afsonderlike Orde van Ethiopië, by die Anglikaanse Kerk aangesluit. Party ander 
Ethiopiese groepe is met hul sendings versoen, alhoewel die meeste onafhanklik gebly 
en dikwels aan nuwe afskeidings geboorte gegee het terwyl die Ethiopiese beweging in ’n 
patroon van eindelose afsplitsing oor die Afrika-vasteland heen versprei het. 

Sendelinge het die Ethiopianisme as persoonlike verraad deur hul hegste Afrika-
genote ervaar. Hulle het nie maklik van dié slag herstel nie. James Stewart, die veteraan-

regs: Die skool op die Morawiese 
sendingstasie Elim in die Suidwes-Kaap. 
Duitse sendelinge wat aan die Morawiese 
Broederkerk en die Rynse en die Berlynse 
Sendinggenootskap behoort het, het in 
die 19de eeu sendingstasies soos Elim, 
Genadendal, Wupperthal en Amalienstein in 
die Wes-Kaap en Shiloh, Goshen en Engotini 
in die Oos-Kaap gestig vir gemeenskappe 
wie se tradisionele kultuur ontwrig of 
vernietig was. Dié sendelinge het “geslote 
nedersettings” onder hul paternalistiese 
beheer in die lewe geroep en groot klem 
geplaas op dissipline, geletterdheid en die 
aanleer van ambagte. Teen die 1930’s het dié 
orde begin verbrokkel vanweë kragte van 
buite soos industrialisering en sekularisering. 
Baie van die mense het hul woonplekke op die 
sendingstasies behou, maar dikwels vir lang 
rukke werk as ambagslui in die omgewing of 
in die stede gaan soek.

onder: Swart kerkleiers in die vroeë 20ste 
eeu. Teen die einde van die 19de eeu het 
die Ethiopiese kerkbeweging vinnig begin 
groei, deels vanweë die frustrasie onder 
swart kerklui oor die traagheid van die wit 
hoofstroomkerke om kerklike ampte aan 
swart geestelikes toe te vertrou. Teen 1898 het 
die grootste van dié onafhanklike kerke, die 
African Methodist Episcopal Church, reeds 
meer as 60 geordende predikante gehad.
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sende ling van die Kerk van Skotland en hoof van die prestigeryke skool vir swart 
stu dente by Lovedale, is diep seergemaak deur die rebellie van sy kollega P.J. Mzimba wat 
van die Skotse sending weggebreek het om die African Presbyterian Church te stig. 
Stewart se regsadviseur onthou dat dit ‘‘’n wond gelaat het wat nie wou genees nie, 
’n wond op die hart [van Stewart] wat . . . hy elke dag gevoel het, tot sy dood’’. Baie 
sendelinge wat verdere struweling en die verlies van steeds meer swart volgelinge sien 
kom het, het hul bedie ning begin herstruktureer. Terwyl hulle hul herderlike take aan 
swart predikante oorgelaat het, het baie hul energie aan sosiale aktivisme eerder as kerk-
bestuur gewy. 

Teen die 1930’s was ’n nuwe krag, wat veel groter as Ethiopianisme sou blyk te wees, 
besig om veel van die Afrika-Christendom te verander. Talle nuwe kerke is gestig wat 
deur Afrika-geloof en -spiritualiteit beïnvloed is, maar met sy wortels in die VSA. Met die 
eeuwending het ’n aantal ‘‘Sioniste-’’ en later Pinkster-sendelinge uit Amerika aangekom 
met ’n nuwe leer van ‘‘doop in die Heilige Gees’’, die krag van die Gees om genesing te 
bewerkstellig en, onder die Pinksterlede, om in tale te spreek. Die beklemtoning van 
die Gees het veral in die smaak geval van die swartes wat na wit evangeliste gestroom het 
maar wat gou weer ’n eie koers ingeslaan en hul eie kerke gaan stig het. 

Kort voor lank het hierdie beweging – dit is ‘‘Sionisme‘‘ genoem na een van sy ver-
naamste bronne van besieling, Zion City in Illinois – vinniger as die Ethiopianisme ge-
groei, veral in die landelike gebiede. Afrika-profete het hegte gemeenskappe gestig, wat 
dikwels Zion Cities genoem is. Die meeste van hierdie kerke wat veral as gevolg van hul 
klem op fi sieke genesing talle volgelinge gelok het, het veel aan die charisma van hul 
stigters of die stigters se kinders te danke gehad. Talle vernuwings het hul verskyning 
gemaak: oordadige kledingstukke, uniforms vir lede, die gebruik van Ou-Testamentiese 
simbole soos die sewearmkandelaar, aanbidding op Saterdag in plaas van Sondag, die 
ramshoring en in sommige gevalle ook poligamie. 

Die profetiese Afrika-kerke was ’n oorwegend plattelandse verskynsel (ná die Tweede 
Wêreldoorlog sou hulle baie vinnig in die stede versprei) en daarom het hulle selde op 
die nasionale toneel verskyn. Een belangrike uitsondering was die Israeliete van Enoch 
Mgijima en hul botsing met regeringsmagte (sien p. 247). 

Soos swart mense na die groeiende stede gestroom en armoede op die platteland ver-

bo: Lovedale-kollege by Alice in die Oos-
Kaap, gestig in 1842, het in 1874 reeds 
byna 400 leerders gehad, van wie die helfte 
Christene was. Aanvanklik is die eerste ses 
jaar van die skoolleerplan aangebied, en 
was daar ook ’n klas wat onderwysers vir 
primêre skole opgelei het. Later is die junior 
hoërskool-fase bygevoeg, en Lovedale was 
lank die enigste inrigting waar swart kinders 
dié skoolpeil kon bereik. Teen die einde van 
die 19de eeu was daar reeds meer as 100 
swart studente oorsee vir verdere opleiding.
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diep het, het sendelinge nuwe ruimte vir hul bediening gevind: maatskaplike dienste en 
voorspraak vir politieke en maatskaplike hervorming vir hul swart volgelinge. 

Om die verwesenliking van hierdie doelwitte te bevorder, het hulle in 1904 die Alge-
mene Sendingkonferensie gestig. In reaksie op die krisis van landelike en stedelike 
swartes het sendelinge hulle toenemend tot Amerikaanse opvattings oor rasseverhoudings 
gewend – veral tot die gematigde sienings van Booker T. Washington en sy kollegas by 
die Tuskegee-instituut en tot invloede uit die sogenaamde maatskaplike evangelie (‘‘social 
gospel’’) van die internasionale sendingbeweging in Londen. 

Sendelinge het hulle tot die maatskaplike evangelie gewend eers nadat hulle met 
maatskaplike wantoestande geworstel het waarvoor hulle geen geestelike genesing kon 
vind nie. So byvoorbeeld het Amerikaanse sendelinge in Durban en Johannesburg besef 
dat die evangelie van individuele bekering wat hulle gepredik het, ontoereikend was teen 
die versoekings van dronkenskap, misdaad en seksuele ontug waaraan swart landelike 
trekarbeiders in toestande van uiterste armoede en rassediskriminasie blootgestel is. 

D.F. Malan, die toekomstige eerste minister wat die leiding met apartheid geneem het, 
het sy loopbaan as Nederduitse Gereformeerde predikant begin, toegewy tot sending-
werk en die maatskaplike evangelie. Anders as die meeste van sy sendelingtydgenote het 

hy langsamerhand sy maatskaplike besorgdheid verskuif van 
bruin mense na arm Afrikaners . Ten einde hom vir die 
opheffi ng van die armblankes te beywer, het Malan in 1915 
sy bediening opgesê en redakteur van De Burger en ’n 
politikus van die Nasionale Party geword. 

Sendelinge en maatskaplike aktivisme 

Teen die 1920’s was daar steeds nie ’n prominente fi guur in 
die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) wat dié kerk 
se beleid van gesegregeerde skole, gemeentes en kerke as 
’n model vir politieke of ekonomiese diskriminasie voor-
gestaan het nie. Inteendeel, Johannes du Plessis (nie familie 
van J.C. du Plessis nie) wat reeds sedert 1910 ’n reusefi guur 
op die NGK se sendingterrein was, het by Afrikaners ge-
pleit om swart mense op ’n Christelike manier te regeer. 
In 1921 het Du Plessis, ’n professor aan die Kweekskool op 
Stellenbosch, ’n manifes deur tien leiersfi gure in sending-
kringe geredigeer waarin hulle probeer het om die NGK te 
verweer teen die aantyging van ’n invloedryke swart akade-
mikus, D.D.T. Jabavu, dat dit ’n ‘‘anti-naturellekerk’’ was. 
In die manifes word toegegee dat die NGK in sy bediening 
aan swart mense tekort geskiet het, maar as gedeeltelike ver-
ontskuldiging is daarop gewys dat hierdie kerk die enigste 
groot een in die land is wie se sendingwerk uitsluitlik op 
fi nansiering deur plaaslike wit mense staat gemaak het. Ter-
wyl die NGK-skrywers segregasie as ’n ‘‘mees voortref-
like teorie’’ geskou het, was hulle beter op die hoogte van 

die dubbelsinnighede, teenstrydighede en slaggate van segregasie as wat baie Engels-
spre kende teoretici uit dié tyd was.

Die NGK se sendingleiers het hulle nie tot vae welwillende uitsprake jeens swartes 
beperk nie, maar treffende konkrete eise gestel. Opgevoede swart mense moes van die 
paswette vrygestel word, swart werkers moes die reg hê om te staak en ‘‘Bantoehande-
laars’’ moes in staat wees om ongehinderd met wittes mee te ding. Hulle het ook op 
uitgebreide sekondêre skoolonderwys vir swart kinders aangedring. In 1923 het die NGK 
se federale raad ’n interkerklike konferensie van sowat 50 leiers, swart sowel as wit, belê. 
Op hierdie byeenkoms is die hoogste mate van eenstemmigheid oor segregasie bereik 
wat swartes, Engelssprekendes en Afrikaners ooit sou ervaar. Daar is om ‘‘differensiële 
ontwikkeling van die Bantoe’’ gevra, maar ‘‘algehele segregasie’’ is verwerp. 

Alhoewel Engelssprekende sendelinge in die wit parlementêre politiek gemarginaliseer 

bo: John Tengo Jabavu saam met ’n paar 
Engelstalige ondersteuners. Jabavu was deel 
van die eerste geslag swart leiers wat deur 
sendelinge opgelei is. Hy het op Healdtown 
skoolgegaan en in 1884 met die hulp van 
wit liberale vriende sy eie koerant begin, 
Imvo Zabantsundu. In 1898 het hy die 
bondgenootskap van die liberale faksie en 
Jan Hofmeyr se Afrikaner Bond in die 
Kaapse Parlement gesteun teen die toene-
mend aggressiewe imperialistiese beleid 



’n Pamfl et oor ’n konferensie wat in 1929 
op Kroonstad gehou is om die uitbreiding 
van die sendingwerk van die NGK te be-
spreek, bevat die eerste voorbeeld in druk 
van die term “apartheid”. Dit kom voor in 
’n toe spraak wat ds. J.C. du Plessis van 
Bethlehem by die konferensie gelewer het.

Die agtergrond was onrus oor die uit-
breiding van die Ethiopianisme. Sedert die 
1890’s het die Ethiopiese be weging on-
afhanklike kerke gestig wat ’n groot swart 
aanhang verwerf het omdat die vernaam-
ste Christelike kerke onwillig was om 
swartes vinnig in ampte binne die kerk te 
laat vorder. 

Nog ’n bedreiging vir wit heerskappy 
was dié van die Industrial and Commer-
cial Workers’ Union of Africa (ICU), wat in 
sommige Vrystaatse distrikte plaaswerkers 
probeer werf het. 

 In sy toespraak by die konferensie het 
Du Plessis gesê: ‘‘In die grondbegrip van 
Sendingwerk en nie rassevooroordeel nie, 
moet die verklaring gesoek word vir die gees 
van apartheid wat ons gedragslyn nog al-
tyd gekenmerk het.’’ Hy het ’n sending-
beleid verwerp wat aan swart mense geen 
‘‘onafhanklike nasionale toekoms’’ bied nie.

Met ‘‘apartheid’’ het Du Plessis bedoel 
dat die Evangelie só aangebied moet word 
dat dit die ‘‘karakter, aard en nasionaliteit’’, 
m.a.w. die Afrikaan se volkseie, bevorder. 
Swartes moes ‘‘op hul eie terrein, afson-
derlik en apart’’ opgehef word. Swart en 
wit moes apart aanbid ten einde ‘‘die oor-
lewing van ’n hand vol mense [Afrikaners] te 
verseker wat van hul nasionale bande in 
Europa afgesny is’’. 

Ter regverdiging van die Afrikaners se 
beskerming van hul kulturele en sosiale ek s-
klusiwiteit het Du Plessis probeer om die 
eie of die selfsyn in ’n universele waarde te 
omskep. Hiermee word geïmpliseer dat die 
enigste identifi sering wat eg kan wees, dié 
met ’n mens se eie etniese gemeenskap is. 
As ’n teenwig teen die Engelse sendelinge 
wat probeer het om bekeerlinge te werf 
deur ‘‘Westerse beskawing en godsdiens’’ 
na te boots, het Du Plessis die ontwikke ling 
van outonome, selfregerende swart kerke 
in die vooruitsig gestel. 

Op ’n vergadering van die federale raad 
van die NGK in 1935 is ’n algemene sen-
dingbeleid geformuleer. Die kerk was vas-
beslote dat ‘‘onderwys nie gedenasionali-
seer moet word nie’‘, maar op ’n groep se 

nasionale kultuur gebaseer moet word, met 
die nodige klem op sy taal, geskiedenis en 
gebruike. Dit het ’n oproep gedoen dat swart 
en bruin mense gehelp word om ‘‘tot self-
respekterende Christelike volkere‘‘ te ontwik-
kel. Twee aspekte was nuut: Dit was die 
eerste keer dat bruines as ’n ‘‘afsonderlike 
volk’’ in die skema ingebring is, en die kerk 
het die klem geplaas op die gelykwaardig-
heid van alle ‘‘selfrespekterende volkere’’ 
terwyl dit voor 1935 die gelykwaardigheid 
voor God van alle individue benadruk het. 

Dit was dus NG predikante en sende-
linge wat eerste ’n apartheidsideologie ge-
formuleer het. Predikante en teoloë was veel 
minder as sekulêre akademici en politici 
geneig om blatante rassediskriminasie op 
grond van die gewaande ‘‘minderwaardig-
heid’’ van ’n ander ras te kondoneer. Vir die 
meeste van hulle kon daar geen sprake van 
’n hiërargie van siele, kerke of kulture wees 
nie. En tog het die kerk ook daarop aange-
dring dat swart mense gesegregeer word 
omdat hul kultuur anders was. Dankbaar 
soos hulle was vir die gaping wat die kerk 
hulle gebied het, was Nasionalistiese  poli tici 
en -akademici versigtig om nie op die kerk 
se tone te trap nie. 

DIE OORSPRONG VAN DIE TERM ‘‘APARTHEID’’
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is, het hulle daarna gestrewe om hul invloed te versterk deur hulle met elite buiteparle-
mentêre netwerke te vereenselwig. Daar is veral drie groepe wat hul bondgenote geword 
het: wit paternalistiese teoretici soos C.T. Loram en Edgar Brookes, wat ’n getemperde 
vorm van segregasie verkondig het as ’n Christelike alternatief vir blatante wit oorheer-
sing; swart nasionalistiese leiers – ook die meeste van die stigters van die ANC – van 
wie die meeste in sendingskole opgevoed en tot die sienswyses van maatskaplike evan-
gelie verbind was; en internasionale sendingleiers soos die Skot J.H. Oldham, wat Suid-
Afrikaanse sendelinge in staat gestel het om geld by Amerikaanse liefdadigheidstigtings 
te werf en in die regeringskringe van die Britse Ryk gehoor te word. 

Die invloed van die Protestantse sendingwêreld op die Suid-Afrikaanse politiek het ’n 
hoogtepunt bereik onmiddellik ná die interkerklike konferensie van 1923, toe ’n buiten-
gewone Christenkoalisie – Engelssprekende sendelinge in die sentrum, swart nasiona-
liste leiers na links, Afrikanerkerkmense na regs – hervorming van die Suid-Afrikaanse 
regering geëis het. Johannes du Plessis het hierdie alliansie gelei, ’n alliansie wat gelyk 
het asof dit ’n bewuste aanslag op die voortdurende onreg in die Suid-Afrikaanse same-
lewing inlui. Du Plessis was ’n strydlustige polemikus wat nooit sy uitdagende sienings 
vir enige gehoor, hetsy wit of swart, weggesteek het nie. Sy komplekse politieke visie het 
hom in staat gestel om ’n uiteenlopende alliansie van belangegroepe bymekaar te hou. 
Dit was sy ligtelik modernistiese teologie, nie sy politiek nie, wat tot sy ondergang gelei 
het toe sy eie kerkowerheid hom in 1928 van kettery aangekla het. 

Du Plessis het in ’n reeks kerklike en siviele regsgedinge betrokke geraak, waardeur 

van Alfred Milner. In 1909 was hy ’n lid van 
die afvaardiging onder William Schreiner 
wat tevergeefs by die Britse regering aange-
 dring het op die wysiging van die kleurklou-
sules in die ontwerp-grondwet van die Unie. 

oorkant bo: Dr. D.F. Malan het hom as 
leraar van die Ned. Geref. Kerk op Montagu 
in die jare 1906 tot 1912 vir sendingwerk 
onder die bruin mense beywer. Dit het later 
plek gemaak vir sy besorgdheid oor die toe-
stand van die armblankes en sy rol as leier 
in die Afrikanernasionalistiese beweging.



Baie van die inisiatiewe wat by Engels-
sprekende sendelinge ontstaan het, is selfs 
tot in die 1950’s deur sekulêre fi gure voort-
gesit in ’n Christelike idioom en met ’n Chris-
telike verbintenis tot geweldloosheid. On-
der hulle was daar wit navorsers by die 
Suid-Afrikaanse Instituut vir Rassever-
houdings; die skrywer Alan Paton, wie se 

Cry the Beloved Country ’n internasionale 
gehoor aangegryp het met ’n Christelike 
visie van rasseversoening; etlike stigters van 
die veelrassige Liberale Party; en swart po-
litici soos Albert Luthuli van die ANC en 
wenner van die Nobelvredesprys. 

In die 1950’s is die Nederduitse Gere-
formeerde sendinggewortelde visie van 
apart heid eweneens gesekulariseer – ’n 
proses wat in die lewe van G.B.A. Gerde-
ner weerspieël word. Hierdie toonaan ge-
wende NG sendingteoretikus het in 1948 
gehelp om die NP se apartheidsmanifes op 
te stel en in die 1950’s baie van sy aktiwi-
teite vanaf die kerke na Sabra, ’n sekulêre 
Afrikaner-dinkskrum, verskuif. Gerdener, so-
wel as W.W.M. Eiselen, ’n sendelingseun 
wat vorm gegee het aan die regering se 
swart onderwysbeleid, het apartheids idees 
kragtig verkondig in woorde wat vir die 
Christengewetes van baie Afrikaners aan-
vaarbaar was. 

In die middel van die 1950’s het die 
regering die sluiting van sendingskole en 
-hos pitale afgedwing en sodoende die sen-
dingbeweging sy vernaamste magsbasis 
ontneem. Terselfdertyd het geesdrif vir die 

Protestantse sending in Europa en Noord-
Amerika getaan. Swartes was ook besig 
om weg te dryf van die versoeningstaktiek 
van die wit sendelinge en het met die Ak-
sieprogram van 1949 en die Versetveldtog 
van 1952 die regering direk gekonfronteer. 
Radikale geestelikes soos die Engelse Angli-
kane Michael Scott en Trevor Huddleston 
het hulle openlik met swart politiek bemoei, 
en is uitgeskop óf deur hul eie owerheid 
uit Suid-Afrika onttrek. 

In ’n reeks samesprekings het kerkleiers 
wanhopig probeer om ’n fi nale breuk tus-
sen Engelssprekende Protes tantse kerke 
en die NGK af te weer. By die Cottesloe-
beraad, wat in 1960 deur die Wêreldraad 
van Kerke belê is, het verteenwoordigers 
van die NGK hul verskille met die vernaam-
ste opvattings en beleidsbepalings van die 
NP-regering onverskrokke laat blyk. Nadat 
hulle egter kort daarna in die openbaar deur 
die eerste minister, Hendrik Verwoerd, ver-
oordeel en deur hul eie sinodes verwerp 
is, het hulle geretireer. 

DIE INVLOED VAN SENDELINGE NÁ 1948 
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hy sy vermoë verloor het om in enige ekumeniese strewes van die NGK leiding te gee. 
Terselfdertyd het baie swart leiers die rug op sendingleierskap gekeer. ’n Nuwe ideolo-
gie, wat reeds in 1929 ‘‘apartheid‘‘ genoem is, het in die NGK begin veld wen. Dit het die 
einde beteken van hervorming deur ’n veelrassige Christenkoalisie. 

Baie van die hooftemas van apartheid is aanvanklik deur sendingleiers in die NGK ont-
wikkel. Hulle het naamlik probeer om die kerk se sendingverpligting jeens swart mense 
te versoen met sy poging om ’n volkskerk vir wit Afrikaners te bou. Hierdie poging om 
’n vorm van afsonderlike swart ‘‘ontwikkeling’’ te bevorder, sou wit Christene in staat stel 
om hul plig te doen sonder dat wit heerskappy daardeur bedreig word. Die eerste keer 
dat die woord ‘‘apartheid’’ in druk verskyn het, was ná ’n NGK-sendingkonferensie in die 
Oranje-Vrystaat (kyk kassie op p. 259).

Die eerste swart proteste

In die 1920’s en 1930’s het grondhonger en arbeidsvereistes swart mense aangespoor om 
hulle in groot getalle tot die Sionisme en Ethiopianisme te wend. Uit ’n totaal van 1,3 miljoen 
swart Christenbekeerlinge was daar in 1921 ongeveer 50 000 wat Sionistiese en Ethiopiese 
organisasies aangehang het. Teen 1936 het hul getalle tot meer as ’n miljoen toegeneem, 
van wie die oorgrote meerderheid op die platteland was. 

Een van die aanstigters van die aggressiewe uitleef van apartheid was die sendingleier 
J.G. (Valie) Strydom. Hy was ’n vurige nasionalis wat geglo het dat slegs die mees aggres-
siewe evangelisasie van swart mense die Afrikaner se ‘‘volk en vaderland’’ sou kon red van 
die gelykmakende propaganda van kommuniste en Engelssprekende sendelinge onder 

Alan Paton

oorkant bo: Z.K. Matthews (1901-1968) 
was die eerste student wat ’n graad aan die 
Fort Hare-kollege behaal het. Fort Hare het 
ontstaan as ’n opleidingskool vir sendelinge 
by ’n militêre pos op die dorp Alice in 
die Oos-Kaap, maar is in 1916 omskep 
in die South African Native College. Dit 
het later die Universiteitskollege van Fort 
Hare geword. Matthews was jare lank ’n 
personeellid van die kollege. As ’n lid van 
die ANC het hy ’n vername rol gespeel in 
die swart politiek. Met verwysing na wit 
paternalistiese kommer oor die behoud van 
die tradisionele Afrika-erfenis het Matthews 
gewys op die groter gevaar dat Afrikane 
ingedwing word “in ’n doodloopstraat van 
Afrika-beskawing . . . [wat hulle nie sou 
toelaat] om saam met die mense van die 
wêreld na ’n nuwe beskawing voort te beweeg 
nie”. In 1960 het Matthews in ballingskap 
gegaan. Sy seun Joe het as adjunk-minister 
in die eerste demokratiese kabinet gedien, en 
sy kleindogter Naledi Pandor is in 2004 as 
minister van onderwys aangestel.
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die swartes. In 1935 het die NGK landwyd ’n meer gematigde weergawe van apartheid 
aanvaar as sy amptelike sendingbeleid. Daar is gehoop dat die beleid, wat ’n beroep op 
wittes gedoen het om beduidende opofferings ter wille van die opheffi ng van swartes te 
maak, swart en internasionale steun sou wen.

Sowel die Afrikaans- as Engelssprekende sendelinge het voortgegaan om die regering 
se rassebeleid te beïnvloed en dit ná 1948 teen te staan (kyk kassie).

Ontoereikunde swart onderwys

Van die middel van die 1920’s tot in die middel van die 1930’s het dit gelyk asof swart 
vermoë om druk uit te oefen aan die afneem is. Die ICU, die enigste massa-vakbond, het 
in duie gestort en die ANC het rigting verloor. Wittes het in toenemende mate J.B.M. 
Hertzog se wetgewing wat op omvattende segregasie aangedring het, aanvaar. En tog 
het swart intellektuele, ondanks die Groot Depressie, nie die basiese raamwerk van die 
kapitalistiese stelsel laat vaar nie. Insonderheid het hulle die kernwaarde van ekonomiese 
individualisme aangekleef, naamlik dat enige individu deur opvoeding, harde werk en 
selfhelp welslae kon behaal. Pleks van hulle tot die sosialisme te wend, het die meeste van 
hulle geglo dat wittes die aandrang op swart verteenwoordiging sou heroorweeg indien 
die swartes net hul aandrang met swart ekonomiese sukses kon rugsteun. Maar sonder 
goeie onderwys, om nie eens te praat van gelyke onderwys nie, was sukses onmoontlik. 

Z.K. Matthews, die eerste persoon wat ’n graad by Fort Hare verwerf het en oud-
student van die universiteite Yale en Harvard, het opgemerk dat onderwys die ‘‘primêre 
middel is om die probleem op te los wat weens die naby-mekaar-wees van swart en wit 
ontstaan’’. Maar die staat het nie ’n nierassige visie van onderwys gehad nie en was nie 
bereid om besteding aan wit en swart onderwys in die rigting van gelykheid te stuur nie. 

Alle swart mense het belasting betaal, maar die besteding aan onderwys was beperk 
tot ’n vasgestelde bedrag en ’n vaste gedeelte van hul algemene belasting. In 1930 het 
dr. A.B. Xuma die regering daarvan beskuldig dat hy in sy besteding ernstig teen swartes 
diskrimineer. Terwyl die regering meer as £8 miljoen aan die opvoeding van 1,5 miljoen 
wit mense se kinders bestee het, het dit slegs £500 000 aan die opvoeding van die kinders 
van 5 miljoen swartes toegewys. Die meeste van dié geld is geneem uit ’n belasting wat 
swart mense opgelê is (kyk kassie op p. 262). 

Gevolglik was swart onderwys in ’n toestand van ernstige verwaarlosing. Teen 1928 het 
slegs ’n kwart van die swart kinders enige onderrig in skole ontvang. Minder as 1% het 
verder as die eerste twee skooljare gevorder.  

In die hoër onderwys het dit effens beter gegaan. Voor 1923 was Lovedale die enigste 
instelling waar swart kinders tot die junior hoërskool kon vorder, maar daarna het sen-
delinge etlike nuwe skole gestig. Teen 1929 het die getal kinders wat die junior sertifi kaat 
ontvang het, vir die eerste keer 100 oorskry. Ses jaar later was dié getal 19 000. 

Fort Hare was lank die enigste inrigting waar swart skoliere matriek kon behaal. Tus-
sen 1916 en 1925 het altesame 42 matrieksertifi kate ontvang, wat in die tydperk 1931-1934 
tot 130 toegeneem het. Drie studente het hulle in 1916 by die Universiteitskollege van 
Fort Hare ingeskryf. Teen 1935 het die inskrywings tot 165 toegeneem. 

Die lewe in die stad

Die lewens- en werksomstandighede van swart stedelinge was ellendig. Ongeveer ’n 
derde het in informele huise gewoon. Min kon eiendomsreg kry, sodat daar geen aan-
sporing was vir die gelukkiges wat wel in formele huise gewoon het om dit te verbeter 
nie. Swart werknemers het in elk geval sulke lae lone ontvang dat dit vir die meeste on-
moontlik sou wees om so iets te doen. Hulle karige belastings was nie genoeg om die wit 
munisipaliteite in staat te stel om die lokasies te verbeter nie. 

Swart werkers was aan ’n uitgebreide arbeidskleurslagboom onderworpe. Komitees 
wat leerjongenskappe gereël het, het hulle van geskoolde ambagte weggehou. Sommige 
wit vakbonde het swart lede gehad, maar die meeste swart werkers was lid van swart 
vakbonde, en dié kon nie aan loononderhandelings deelneem nie. 

’n Swart stedelike bestaan was op talle maniere vernederend. Die deursnee-inkomste 
van ’n gesin was die helfte van ’n bestaansinkomste, en hul dieet was dikwels ontoerei-

bo: Pauline Smith (1882-1959) het merk-
waardige kortverhale in Engels geskryf 
wat treffend die lewe van die landelike 
gemeenskap uitbeeld. Smith se kortverhaal 
“The Pain” en haar roman The Beadle open-
baar, aldus ’n literêre kritikus, “’n vreemde, 
sober, gevoelige en onstuitbare talent”.  



DR. XUMA SE AANTYGING

In 1930 het dr. A.B. Xuma, wat tien jaar later 
die sekretaris-generaal van die ANC sou 
word, ’n kongres van ‘‘European and Bantu’’ 
Christenverenigings by Fort Hare toege-
spreek:

In die Kaapkolonie was die vroeëre onder-
wyskurrikulum identies vir Europeane en 
Bantoes. Die Lovedale-sendinginstituut is 
met ’n klas van 9 Europeane en 11 Bantoe-
studente geopen. [Hulle] het sy aan sy ge-
studeer. Dit het hulle blykbaar geen kwaad 
gedoen nie. In werklikheid het hierdie gene-
rasies studente party van die mees bekwa-
me en gesiene mense in Suid-Afrika aan 
albei kante van die kleurlyn opgelewer . . . 
Hulle was almal voorberei en opgelei om hul 
rol as burgers van hul gemeenskaplike land 
te speel. Dit was uit hierdie generasies dat 
die beste leiers onder die Bantoes voort-
gebring is, sonder enige spesiale onderwys-
stelsel wat vir die Afrika-mentaliteit of die 
Afrika-verstand aangepas is . . . Niemand sal 
ontken dat manne soos eerw. Tiyo Soga, 
baanbrekersendeling, mnr. John Tengo Jaba-
vu, redakteur en joernalis, die begaafde eerw. 
Walter Benson Rubusana en die veelsy-
dige eerw. John Knox Bokwe leiers was nie, 
ongeag hul ras of kleur . . . Die punt waar-
op gelet moet word, is dat toe hierdie seuns 
met hul onderrig begin het, hulle rou ‘‘Kaffer-
seuns’’ was. Hulle was primitiewe manne, 
so genaamd. Hulle was nie ’n dag ver verwy-
der van . . . ’n onbeskaafde lewe nie, en tog, 
sy aan sy met wit seuns, het hulle die wit 
man se onderwys sonder enige spesiale 
aanpassing ter wille van die naturellemen-
taliteit bemeester, en bowenal het hulle die 
beste gebruik van hul opvoeding gemaak 
tot voordeel van hul land.

262     u i t e e e n l o p e n d e  g e m e e n s k a p p e 

kend. Swart mense was aan talle wette onderworpe wat slegs op hulle van toepassing was. 
Die oorgrote meerderheid van dié wat weens misdade gevonnis is, is aan oortredings van 
die paswette en aan die besit van “naturelledrank” skuldig bevind, iets wat, volgens ’n 
regeringsverslag, “’n brandende gevoel van gegriefdheid’’ veroorsaak het. 

Aan die onderkant van die arbeidsmark was daar ’n massa swart trekarbeiders met geen 
regte nie en met weinig ander keuse as om hul arbeid goedkoop te verkoop. Die goud-
myne van die Witwatersrand, die dinamo van die ekonomie, het grootliks op swart trek-
arbeid berus. Teen 1911 was meer as 90% van die swart bevolking van Johannesburg 
manlik, en hulle het vir baie lae lone gewerk; die regverdiging hiervoor was dat indien 
hulle meer betaal word, hulle minder sou werk. Met die doel om uiteindelik na die reser-
vate terug te keer, het baie swartes in ellendige krotte of in arbeiderkampongs gewoon. As 
’n bron van uiters goedkoop arbeid was hulle ’n voortdurende bedreiging vir ongeskoolde 
en selfs halfgeskoolde Afrikanerwerkers. 

Swart plaaswerkers

Op wit plase, waar omtrent ’n derde van alle swart mense gewoon het, was huisvesting 
power en het werklike lone, nes op die myne, nie voor vroeg in die 1970’s begin verbeter 
nie. Arbeid, eerder as segregasie, was vir plaaseienaars die hoofsaak. Tot die 1920’s is in 
die eienaars se arbeidsbehoeftes voorsien deur ‘‘inwonende naturelle’’ of plakkers wat 
twee of drie dae per week gewerk en in ruil daarvoor die reg gekry het om ’n hut te bou, 
’n tuinakker te bewerk en ’n paar beeste aan te hou. 

Die staat het hierdie reëling woonarbeid genoem en bepaal dat sulke mense minstens 
90 dae per jaar moes werk, en in sommige gevalle 180 dae. Maar hierdie wette kon nie 
afgedwing word nie. Dit was markkragte wat vir werklike verandering verantwoordelik 
was. Boerdery was vinnig besig om gekommersialiseer te raak. Die waarde van grond het 
toegeneem en intensiewe bewerking is ingevoer. ’n Huurder is minder grond, minder 
tyd en minder beeste op die plaas toegelaat. Die boer was ook in die knyp. Die 1920’s en 
1930’s was baie moeilik. Die prys van landbouprodukte het reg deur die 1920’s afgeneem, 
en toe die Groot Depressie van 1929 die land tref, het dit skerp gedaal. Die pryse van 
party landbouprodukte het tot 25% van hul 1928-vlak gedaal. 

Die Ekonomiese Naturellekommissie van 1932 gee ’n goeie beskrywing van die ver-
andering: “Dit is nie meer vir die boer ekonomies moontlik om die weiding te gee wat die 
naturel wil hê of om hom toe te laat om enige gedeelte van die grond te bewerk nie . . . 
In sulke areas begin die boer dus om die arbeidstekort te voel, veral weens sy onvermoë 
om die naturelle te betaal op die manier wat hulle verkies.” 

Boere het nou die strenger toepassing van die paswette geëis. ’n Pamfl et van die Suid-
Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings (SAIRV) het hul stemming raak verwoord: 
‘‘Naturellekinders moet nie toegelaat word om dorp toe te gaan nie. [Hulle] moet nie 
toegelaat word om die distrik te verlaat sonder ’n pas van die naturellekommissaris nie, 
en hierdie pas moet nie gegee word indien die boer sy dienste benodig teen ’n loon wat 
die kommissaris tevrede stel nie.’’ 

‘‘Ons naturelle moenie gebruik word nie,’’ het ’n groep boere geëis, en bygevoeg dat wer-
wing vir die myne of openbare werke op plase verbied moet word. In reaksie hierop het die 

A.B. Xuma
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staat ’n rondskrywe uitgestuur waarin amptenare opdrag gekry het 
om nie passe uit te reik sonder om die tydperk aan te dui waar ty-
dens die plaasarbeider toegelaat sou word om afwesig te wees nie. 

Selfs nog ernstiger was die krisis in arbeidsverhoudinge. 
Aan die begin van die oorlog het die liberale SAIRV ’n alge-
mene verslegting van die rassesituasie in die landelike gebiede 
aangeteken, met boere wat kla dat swartes ‘‘hul respek vir hulle 
verloor’’ en dat ‘‘’n gestremde verhouding’’ die ouer vorms van 
naasbestaan vervang het. Die gemiddelde kontantvergoeding op 
’n plaas, wat die kontantwaarde insluit van kos wat in die plek 
van kontant verskaf is, was slegs ’n kwart van wat in vervaardi-
ging verdien kon word. Die stroom na die buitewêreld het 
gedurende die oorlogsjare versnel toe die Smuts-regering die 
stelsel van instromingsbeheer verslap het wat baie swart mense vroeër uit die stedelike 
gebiede gehou het. In die middel van die 1950’s het ’n kommissie bevind dat byna die 
helfte van die onlangs verstedelikte swartes van die plase afkomstig is. 

’n Krisis in die reservate

As gevolg van die oorbevolking het daar ’n krisis in die reservate ontstaan. Die Eko-
no miese Naturellekommissie het gewaarsku dat die druk op die grond in die reservate 
te groot was om ’n bestaansbasis tuis vir die meeste trekarbeiders te bied. Alhoewel 
die helfte van die swart bevolking in die reservate gewoon het, was slegs ’n baie klein 
gedeelte nie aan die ‘‘wit’’ ekonomie verbonde nie, meestal deur geldoordragte van 
trekarbeiders. Die bekende liberale geskiedkundige M.W. Macmillan het in Complex 
South Africa geskryf dat die inwoners van die reservate hulle ‘‘op die heel laagste be-
staansvlak voortgesleep het, verwoes deur swak gesondheid en verhongering’’. 

Teen die 1930’s het die verhuising na die stede van wit en swart armes die vernaamste 
maatskaplike verskynsel geword. In ’n toespraak voor wit en swart studente in 1930 het 
dr. A.B. Xuma melding gemaak van die ‘‘gees van vrees, van onrus, van onsekerheid’’. Die 
myne en plase het meer arbeid geëis, die munisipaliteite wou groter mag hê om werklose 
‘‘oortollige naturelle’’ te hanteer en die regering het steeds meer wette aangeneem. Meer 
as die helfte van die volwasse mans was as trekarbeiders in diens. Dit het nie slegs die 
bestaansboerdery in die reservate uitgekalwe nie, maar ook die trekarbeiders in die stede 
se vermoë om te organiseer, verswak. Dit het ’n uiters nadelige uitwerking op die swart 
gesinslewe en die ontstaan van ’n gevestigde swart stedelike samelewing gehad. 

Die Ekonomiese Naturellekommissie het tot die slotsom gekom dat die reservate nie 
hul bevolking kon dra nie, maar ook dat die antwoord nie was om verstedeliking toe te 

oorkant bo: Trekarbeiders op pad van 
die reservaat na die stad, waar hulle met 
arbeidskontrakte gewerk het, gewoonlik vir 
nege maande of ’n jaar.

bo: Tradisionele swart mense by hul hut 
op die lappie grond waarop hulle ’n karige 
bestaansboerdery kon beoefen.

onder: ’n Toneel in een van die reservate. 
Die trekarbeidstelsel het sy oorsprong gehad 
in die mynbedryf se behoefte aan arbeid, 
maar in die 20ste eeu het dit ’n belangrike 
bykomende dimensie verkry: dit het verseker 
dat swart mans wat trekarbeid verrig die 
enigste swart stedelinge sou wees. Teen die 
1930’s het die bestaanskrisis in die reservate 
egter so erg geword dat swart mense na die 
stede begin stroom het.
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laat nie. Die oplossing was eerder om die beweging weg van die reservate te beheer en 
die reservate te ontwikkel. Maar die kommissie het ook aanvaar dat daar ’n behoefte aan 
’n bevolking van permanent inwonende ‘‘naturelle’’ is wat deur die sekondêre nywerhede 
in diens geneem word. Hul onderwys- en vaardigheidsvlak moes keer dat hulle deur die 
stroom van goedkoop swart arbeid uit die reservate ondergrawe word. 

In sekere opsigte was die kommissie ’n voorskou van die apartheidsdenke van tien jaar later, 
maar soos Macmillan in Complex South Africa betoog, het die beperking van swart mense tot 
afgeleë reservate en die toepassing van paswette hulle gedwing om vir baie lae lone te werk.  

Bruines: tussen swart en wit

Die bruin mense was ’n uiteenlopende gemeenskap. Aan die een kant was daar die plaas-
arbeiders, huiswerkers en ongeskoolde arbeiders in die dorpe, wat oor die algemeen swak 
betaal is, en aan die ander kant ’n dun lagie geskoolde arbeiders en ’n handjie vol beroeps-
lui, meestal onderwysers. Dié wat ná die vrystelling van die slawe daarin kon slaag om te 
verstedelik, het onderwys as die vernaamste roete gesien om aan armoede te ontkom. 

Kerk- en sendingskole het byna die volle verantwoordelikheid vir die bruin onderwys 
gedra. Alhoewel die Kaapkolonie ’n nierassige grondwet gehad het, is daar op ’n klasse-
grondslag omvattend teen mense gediskrimineer. In 1865 het die regering nie-kerkskole 
gestig, wat op ’n pond-vir-pond-grondslag gefi nansier is. Gevolglik was die skole geldelik 
veel beter daaraan toe, maar vanweë die armoede van die bruin bevolking kon baie min 
van hulle dit bekostig om hierdie skole by te woon. Die nie-kerkskole het oorwegend wit 
geword, terwyl byna alle bruin en swart kinders na sendingskole gegaan het wat gratis 
was of baie min skoolgeld gevra het. 

Teen 1885 was slegs 2% van die kinders in sendingskole in klasse hoër as standerd vier. 
Aangesien die skole gratis was of slegs min skoolgeld gevra en min staatshulp ontvang 
het, het die gehalte van die onderwys daaronder gely. Gesegregeerde onderwys het voort-
geduur, en teen die tyd dat die Unie tot stand gekom het, was daar net drie nie-kerkskole 
vir bruin leerders in Kaapstad se omgewing.

By die bruin mense was die aandrang nie soseer op geïntegreerde skole nie as op gelyke 
staatsbesteding aan wit en bruin skole en verpligte onderwys vir almal. In albei opsigte is 
hulle teengestaan. In 1905 het die Progressiewe onder Leander Starr Jameson verpligte 
en gratis onderwys in die Kaap slegs vir wit kinders ingevoer. In 1922 het ’n groep bruin 
onderwysers wat moed opgegee het dat daar ooit gelykheid sou wees, vir ’n staatsubsidie 
gevra van minstens die helfte van die bedrag wat wit kinders ontvang het. Die SAP-

bo: ’n Plattelandse bruin vrou bak brood 
in ’n tradisionele klei-oond. Die meeste 
bruin mense was ongeskoolde werkers op 
plase. Vakunies het in die reël nie bruin 
lede aanvaar nie, en geskoolde bruin 
werkers het minder as die helfte van hul 
wit eweknieë verdien. Daar was feitlik geen 
senior bruin bestuurders in die staatsdiens 
nie, en baie min in die professies. Bruin 
onderwysers, verpleegsters en polisiemanne 
het diskriminasie met salarisse en pensioene 
ondervind. Bruin vroue, wat meesal huiswerk 
gedoen het, se lone was besonder laag.

regs: ’n Agterplaas in Vrededorp, Johannes-
burg, waar baie Afrikanerwerkers in die 
1930’s gewoon het. Talle Afrikanermeisies 
moes help om hul gesinne te onderhou en 
kon dikwels net ’n agterplaaswoonplek 
bekostig. E.S. (Solly) Sachs, ’n kommunis 
en die sekretaris van die Klerewerkersunie, 
was van mening dat die lewensomstandig-
hede van sommige van dié jong Afrikaner-
vroue van die swakste ter wêreld was.
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regering het die versoek geweier en gesê dat hy eers na die wittes moes omsien en dat 
die bruines hul beurt moes afwag.

Daar was ander swaar slae in die eerste tien jaar ná Uniewording. Die ekonomiese 
status van die bruin gemeenskap is deur ’n aantal wette ondermyn wat daarop gemik 
was om wit bo swart in die wedloop om werk te bevoordeel. Een van die mees openlik 
diskriminerende wette was die Mijnen en Bedrijven Wet van 1911 ingevolge waarvan 
’n groot verskeidenheid geskoolde en halfgeskoolde arbeidskategorieë in die myne en 
nywerhede vir wittes gereserveer is. In 1921 is die Jeugsakewet ingestel om wit jeugdiges 
in gepaste werk te plaas, terwyl die Vakleerlingskapwet van 1922 vakleerlingskappe buite 
die bereik van die meeste bruin jeugdiges geplaas het deur te bepaal dat standerd ses in 
41 ambagte as ’n minimum kwalifi kasie vir toelating sou geld. Dit was ’n opvoedkundige 
intreevlak wat deur slegs ’n hand vol bruin skole bereik is, maar wat binne die minimum 
onderwysstandaard vir wit skole geval het. Die Loonwet van 1925, ’n hoeksteen van die 
beleid van ‘‘beskaafde arbeid’’, het die moontlikheid dat bruin arbeid laer lone as die 
wittes kon eis, uitgeskakel deur hoë minimum loonvlakke in sleutelbedrywe te bepaal. 

Teen die vroeë jare dertig is die bruin gemeenskap deur al hoe groter armoede en ’n 
toenemende politieke moedeloosheid gekenmerk. Aangesien verreweg die grootste deel 
van hierdie maatskaplike groep uit plaaswerkers en ’n vertrapte stedelike proletariaat 
bestaan het, het die Groot Depressie ’n ongelykmatige tol aan ekonomiese swaarkry 
geëis. Daarbenewens is die bruin mense, met inbegrip van die opgevoede lae, ernstig 
deur die Pakt-regering se beleid van “beskaafde arbeid” benadeel – ondanks beloftes dat 
hulle daarby sou baat vind deur by die defi nisie van ‘‘beskaafd’’ ingesluit en saam met die 
wittes teen swart mededinging beskerm sou word. 

’n Wit vel het ’n beter aanbeveling vir ’n werk geword as bekwaamheid. Armblankes 
het begin om beduidende getalle geskoolde en halfgeskoolde werkers wat nie wit was 
nie, te vervang, veral in die openbare sektor. Beter gekwalifi seerde bruin skoolverlaters 
het dit gaandeweg moeiliker gevind om geskikte werk te kry. Die gepolitiseerde bruin 
elite wat hul hoop op aanvaarding in die dominante gemeenskap geplaas het, is in 1930 
’n lae hou toegedien toe slegs wit vroue die stemreg gekry het. 

Die onmiddellike gevolg van hierdie wetgewing was om die bruin stem van 12,3% van 
die kiesers tot 6,7% te verminder. Die Vrouestemregwet van 1930 het op ’n regsomkeer 
deur die eerste minister, J.B.M. Hertzog, neergekom. Gedurende die hele tweede helfte 
van die 1920’s het hy bruin kiesers probeer oorreed om die NP te steun, en met die oog 
hierop het hy die vooruitsig van ’n ‘‘Nuwe Bedeling’’ gebruik wat aan hulle ekonomiese 
en politieke, maar nie sosiale gelykheid nie, sou gee. Hierdie wet was slegs die jongste 
ontwikkeling in ’n dekades lange tendens om bruin burgerregte weg te kalwe. 

Vrouewerkers in die veelrassige klerebedryf. 
’n Meisie van 18 jaar wat ’n gesin van agt 
met ’n loon van £1 2s.6d. ondersteun het, het 
aan ’n navorser gesê: “Ons sukkel baie om die 
huis aan die gang te hou . . . Baie keer as ek 
by die huis kom, voel ek te moeg om enigiets 
op te tel.” Die voorwaardes vir siekteverlof en 
swangerskap was baie straf. Die vakunieleier 
Solly Sachs, wat daarin geslaag het om wit en 
bruin vroue in een nierassige unie te verenig, 
het aansienlike voordele vir sy lede beding. 
Van die leiers van die Afrikaner-Broederbond 
in Johannesburg wou die Afrikanervroue op 
rassegrondslag organiseer, maar ’n vakunielid 
het hul lomp benadering veroordeel: Hulle sê 
hulle “het eerbied” vir die vroue, maar jong 
meisies in die agterbuurte van die groot stede 
soek hulp om werk te kry en beskerming teen 
uitbuiting, nie “eerbied” nie. Kommunistiese 
aktiviste het doelgerig Afrikanerwerkers 
by hul bedrywighede probeer betrek. Soos 
een van hulle dit gestel het: “Ons moet die 
Afrikanerdom aan ons kant kry . . . hulle 
moet leer om te kies tussen kommunisme en 
armblankedom.”



Bruin politieke organisasie

Weens die marginale posisie van die bruines en die verbetenheid waarmee die staat 
die beleid van wit oorheersing toegepas het, was die verhaal van bruin politieke organi-
sasie vir die grootste deel van die 20ste eeu een van kompromie en agteruitgang. Dié 
afslyting het laat in die 19de eeu begin, toe die verhoging van die stemregkwalifi ka-
sies daartoe gelei het dat duisende swart en bruin kiesers van die kieserslyste geskrap 
word. En van die 1890’s af het wit vakbonde probeer om die belangrikheid van bruin 
werkers in die geskoolde ambagte in die Wes-Kaap te ondermyn. Ná die Suid-Afrikaanse 
Oorlog van 1899-1902 het diskriminasie in felheid toegeneem. In die hele Suid-Afrika 
het die regerings dit sy prioriteit gemaak om die Engels- en Afrikaanssprekende wittes 
te versoen.

Vanweë hul sterk neiging tot assimilasie het gepolitiseerde bruines aanvanklik daarvan 
weggeskram om aparte politieke organisasies te stig en verkies om wit politici te onder-
steun wat belowe het om bruin belange te bevorder in ruil vir hul stem. Vroeg in die 20ste 
eeu is bruines egter deur toenemend intensiewe segregasie genoop om ter wille van hul 
regte polities gemobiliseer te raak. Die eerste selfstandige bruin politieke liggaam, die 
African Political Organisation (APO), is in September 1902 in Kaapstad gestig. Die APO 
het uit die ‘‘Stone meetings‘‘ ontstaan (so genoem na die groot rotsblokke waar dié ver-
gaderings gehou is) wat van 1901 af deur John Tobin, ’n gerekende persoonlikheid in die 
bruin gemeenskap, gereël is. Die vergaderings is op Sondagoggende teen die hange van 
Tafelberg bokant Distrik Ses gehou en het ’n forum gebied waar politieke kwessies wat 
die bruin gemeenskap geraak het, bespreek kon word. Die vergaderings het aansienlike 
skares gelok, totdat hul funksie deur die APO oorgeneem is. 

Tobin, wat die visepresident van die APO geword het, is in 1905 weens sy beweerde 
verdelende gedrag uit die organisasie geskors. Hy het tot minstens 1919 voortgegaan 
om vergaderings te belê, veral in verkiesingstye. Tobin het hom by die politieke belange 
van die Afrikaners geskaar en ’n toonaangewende voorstander geword van die gedagte 
dat die bruin mense hulle vir inskakeling in die Afrikanerkudde eerder as in die Engelse 
establishment moet beywer.

Die APO, wat liberaal was en ’n Engelsgesinde ingesteldheid gehad het, het bruin 
politiek tot in die middel van die 1930’s oorheers. Dit het die vernaamste spreekbuis 
geword waardeur die bruin gemeenskap protes teen die stygende gety van segregasie 
kon aanteken en druk vir hervorming kon uitoefen. Alhoewel sy grondwet nie uitdruk-
like rassebeperkings bevat het nie, was die APO in wese ’n eksklusiewe organisasie wat 
die vooruitgang van die bruin mense ten doel gehad het. Ondanks die naam het dit nie 
probeer om gemene saak met swart organisasies te maak of swart lede te werf nie. Die 
woord ‘‘African’’ was bedoel om die geografi ese ligging aan te dui en op ’n vae manier 
internasionale eensgesindheid met swart mense te betuig. 
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’n “Stone meeting”. In 1901 het politiek 
bewuste bruin mense teen die hange van 
Tafelberg begin vergader, meesal op Sondae, 
om sake van die dag te bespreek of om deur 
wit politici toegespreek te word. Weldra 
het Bolandse dorpe en sendingstasies 
verteenwoordigers na dié vergaderings begin 
stuur. Die hooforganiseerder was die sakeman 
John Tobin, wat die klem laat val het op 
rassetrots en selfhulp binne die konteks van 
gelyke regte “vir alle beskaafde mense” – die 
heersende ideologie in die Kaapkolonie.



In sy presidensiële rede in 1910 het die APO-leier, dr. Abdullah Abdurahman, bevestig 
dat die APO ‘‘’n organisasie van slegs die bruin mense is’’. Die APO het gevoel dat hy nie 
juis anders kon as om die mins rassistiese van die wit partye, en die een wat meer waar-
skynlik bruin belange sou bevorder, te ondersteun nie. In die rubriek ‘‘Straatpraatjes’’ in 
die APO-koerant het Abdurahman die verrassende wapen van satire teen sy Afrikaner-
nasionalistiese teenstanders gebruik (kyk kassie).

Aangespoor deur sy behoefte aan wit bondgenote teen die Afrikanernasionaliste was 
Abdurahman bereid om hom met sy politieke vyand Jan Smuts te versoen en die Suid-
Afrikaanse Party en later die Verenigde Party te steun. Soos segregasie verskans geraak 
het, het die APO se politiek van beleefde versoekskrifte en morele oorreding toenemend 
irrelevant geraak, en dit het tot sy ondergang in die middel van die 1940’s gelei. 

Daar was ’n aantal klein, kortstondige en gaandeweg meer konserwatiewe politieke 
organisasies, soos die South African Coloured Union wat in 1913 ontstaan het, die United 
Afrikaner League van die laat-1910’s en die Afrikaanse Nasionale Bond uit die tweede 
helfte van die 1920’s, wat om bruin steun meegeding het, maar nie daarin kon slaag om 
die oorheersing van die APO te ondergrawe nie. Die laasgenoemde twee is deur politici 
van die Kaapse Nasionale Party geborg – indien dan nie gestig nie – wat probeer het om 
bruin kiesersteun van hul meer liberale teenstanders weg te lok. Vanweë die Nasionale 
Party se beloftes van ’n ‘‘Nuwe Bedeling’’ het die Afrikaanse Nasionale Bond en sy bond-

‘‘Straatpraatjes’’, ’n satiriese rubriek wat tus-
sen 1909 en 1922 in die koerant van die 
APO verskyn het, is in die Omgangs-
afrikaans van die bruin werkersklas van Kaap-
stad geskryf. Die verteller is die geestige 
en vernuftige fi ktiewe fi guur Piet Uithalder, 
en dit handel oor sy sosiale en politieke er-
varings as vrywillige werker in die APO-
hoofkantoor. Veel van die humor is aan 
Uithalder se ongekunstelde, boerse manier 
van doen en geradbraakte Engels te danke. 
Piet het met onder meer die sosiale aan-
stellerigheid van die bruin elite die draak 
gesteek, wedywerende politieke organisa-
sies gehekel en met die bedrywighede van 
die Parlement die spot gedryf – sonder om 
ooit van sensitiewe sake weg te skram. 
Afgesien daarvan dat hy teen wit rassisme 
uitgevaar het, het hy hom daarin verlustig 
om ongeskikte wit mense belaglik te maak, 
veral ‘‘rouwe boere van die backveld’’. 
Uit halder se vurige verwerping van segre-
gasie, en die nuwigheid om lesers in die 
eiesoortige taal van sy gemeenskap aan te 
spreek, het van ‘‘Straatpraatjes’’ een van die 
mees doeltreffende wapens van die APO 
gemaak. Daar is rede om te vermoed dat 
Abdullah Abdurahman, leier van die APO, 
die skrywer was. 

Dit lyk asof die gedagte vir ‘‘Straat-
praatjes’’ afkomstig was van die rubriek 
‘‘Parlementse Praatjes’’ in De Zuid-Afri-

kaan, die toonaangewende Nederlandse 
koerant in die Kaap. ‘‘Parlementse Praat-
jes’’ is in ’n wellewende, ligweg humoris-
tiese toon onder die skuilnaam Jan Kieser 
geskryf en het oor die doen en late van die 
Parlement gerapporteer in ’n opgevoede, 
wit middelklas-weergawe van Afrikaans wat 
toe nog nie in ’n standaardgeskrewe vorm 
gegiet was nie. Waar die APO dus ‘‘Par-
lementse Praatjes’’ as verteenwoordigend 
van die Afrikaner se belange gesien het, 
het hulle ‘‘Straatpraatjes’’ begin om bruin 
belange in die taal van die bruin gemeen-
skap te verwoord. Soos die titel aantoon, 
het Uithalder bewustelik hierdie omgangs-
taal gebruik om sy Afrikaans van die 
straat en die kombuis met dié van die wit 
spre kers te kontrasteer, ’n taal wat hy met 
die Parlement en die voorkamer geasso-
sieer het. 

Dit is dus nie verbasend dat ‘‘Straat-
praatjes’’ ’n uitdagende houding aange slaan 
het nie. So het Uithalder bruines aange-
spoor om hulle polities te laat geld. ‘‘Ons 
het lang genoeg gekruip net soes gedier-
tes na die wit man. Dit is nou tijd dat ons 
moet reg op staan en nie met gebuide 
kneei ‘asseblief baas’ en ‘ja baas’ sê nie.’’ 
By een geleentheid het hy selfs gewaarsku 
dat daar bruines is ‘‘[wat] weet hoe om ’n 
boer agter die klip uit te haal’’.

Teen 1913 het daar egter weens die 

on verbiddelike opmars van segregasie ’n 
moedelose klank begin deurskemer. ’n 
Gefrustreerde Uithalder het sy humorsin ver-
loor en ’n toon aangeslaan wat die brui nes 
se ontreddering weens hul toenemen de 
marginalisering weerspieël het. 

Dit is ironies dat ‘‘Straatpraatjes’’ Om-
gangsafrikaans met soveel trefkrag ge-
bruik het, want die APO het dit sterk be-
pleit dat bruin mense moet ‘‘probeer om hul 
Engels perfek te kry . . . en die gewoonte 
moet los om hulle in die barbaarse Kaaps-
Hollands uit te druk’’. Engels, ’n internasio-
nale taal met ’n ryk letterkunde wat die APO 
met ‘‘kultuur’’, ‘‘vooruitgang’’ en liberale waar-
des verbind het, is gestel teenoor Kaaps-
Hollands, wat hulle as ’n ‘‘bastertaal’’ en ’n 
‘‘vulgêre patois net geskik vir die kombuis’’ 
gehoon het. Afrikaans is ook met die ras-
sisme van die Afrikaner geassosieer, en 
bin ne die bruin gemeenskap self met maat-
skaplike minderwaardigheid.

‘‘Straatpraatjes’’ verteenwoordig ’n outen-
 tieke weergawe van die Afrikaanse om-
gangs taal wat in die stedelike bruin ge-
meenskap van die Wes-Kaap gepraat is. 
Ook letterkun dig is dit van belang. Dit is nie 
slegs die vroeg ste voorbeeld waarvan ons 
weet waar Afri kaans gebruik is om swart 
weerstand teen wit oorheersing te verwoord 
nie, maar Uit hal der is ook ’n baanbreker van 
Afrikaanse satire. 

“STRAATPRAATJES”
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genoot, die Cape Malay Association, beduidende steun van veral Afrikaanssprekendes 
op die dorpe van die Boland getrek. Albei het ten gronde gegaan toe Hertzog die veelbe-
sproke ‘‘Nuwe Bedeling’’ laat vaar het, aangesien ’n groter Nasionale Party-meerderheid 
in die 1929-verkiesing dit moontlik gemaak het om bruin steun op te offer. Die Smelting 
van 1933-1934 het die drang na segregasie in die Suid-Afrikaanse politiek versterk en die 
strategie van die APO verder gekompromitteer.

Dat die APO nie daarin kon slaag om die golf van diskriminerende maatreëls te stuit 
nie, het gedurende die laaste helfte van die 1930’s aanleiding gegee tot die ontstaan van ’n 
radikale beweging onder die beter geskoolde, verstedelikte sektor van die bruin gemeen-
skap. In die 1920’s het bruin radikale soos John Gomas en James la Guma hulle as indivi-
due beywer binne organisasies soos die ICU, die SA Kommunistiese Party en die ANC, 
waar hulle ’n beduidende invloed gehad het. Saam met ’n nuwe kader van aktivisteleiers 
soos Goolam Gool, Cissie Gool en Ben Kies was hulle aan die voorpunt van hierdie 

Vir meer as drie dekades voor sy dood op 
20 Februarie 1940 was dr. Abdullah Ab-
durahman verreweg die invloedrykste en 
gewildste politieke leier in die bruin gemeen-
skap. Sy politieke skerpsinnigheid het ook 
vir hom uitgebreide agting binne die wit 
politieke establishment verseker en selfs 
teensinnige erkenning deur onverbiddelike 
teenstanders. 

Hy is in Desember 1872 op Wellington 
gebore. As die kleinkind van vrygestelde 
slawe het hy in 1893 sy graad as medikus 
van die Universiteit van Glasgow ontvang. 
In 1904 was hy die eerste gekleurde wat 
tot die stadsraad van Kaapstad verkies is, 
en vir die res van sy lewe het hy wyke 6 
en 7 (Distrik Ses) verteenwoordig. Hy was 
voorsitter van etlike raadskomitees en het 
aansienlike politieke slaankrag gehad. In 
1914 het hy die eerste gekleurde persoon 
geword wat tot die Kaapse Provinsiale Raad 
verkies is. 

As president van die African Political Or-
ganisation (APO) van 1905 tot 1940 het 
hy dit teen 1910 van ’n onbeduidende, 
faksiebevange liggaam tot ’n organisasie 
met duisende lede en landwye takke uit-
gebou, wat dit in daardie tyd die grootste 
swart politieke organisasie in die land ge-
maak het. Van 1909 af het dit ook ’n 
tweetalige koerant gepubliseer ‘‘om vir ons 
regverdige saak van politieke gelykheid 

met wittes te veg’’. Hoewel hy nie die re-
dakteur was nie, het Abdurahman die re-
daksionele beleid bepaal en uitgebreid tot 
die koerant bygedra. o.m. met die rubriek 
‘‘Straatpraatjes’’. 

Dit was veral in die onderwys dat Ab-
durahman ’n blywende erfenis nagelaat 
het. Hy het ’n sleutelrol in die stigting van 
onder meer die Hoërskool Trafalgar in 
1911, die Onderwysersliga van Suid-Afrika 
en die Rahmaniyeh-instituut in 1913, en 
die Hoërskool Livingstone in 1934 gespeel. 
Alhoewel hy hom uiteraard op die bevor-
dering van bruin belange toegespits het, 
het Abdurahman besef hoe belangrik dit 
is om samewerking tussen die rasse te 
bewerkstellig. Sy vernaamste bydraes was 
sy deelname aan die afvaardiging na Brit-
tanje in 1909 en die vier konferensies wat 
hy tussen 1927 en 1934 saam met D.D.T. 
Jabavu belê het om weerstand teen Hert-
zog se segregasiebeleid te mobiliseer.

As die enigste swart lid van die Wilcocks-
kommissie wat in 1934 benoem is om die 
sosiaal-ekonomiese stand van die bruin 
mense te ondersoek, het hy hom konse-
kwent teen die meerderheid se voorstel ver-
set om geslagsgemeenskap tussen bruin 
en wit te verbied, verblyfsegregasie op 
bruin mense af te dwing en ’n afsonder-
like universiteit vir bruines te stig. 

Abdurahman, met sy lewendige geaard-

heid, was ’n geniale spreker en ’n charisma-
tiese leier. In die vroeëre deel van sy loop-
baan was dit sy vurige retoriek wat sy 
on dersteuners besiel het, soos toe hy die 
rassistiese wittes gelooi het omdat hulle 
‘‘die gekleurde rasse as werkesels [be-
skou] wat net daar is om na hul gerief en 
genot om te sien’’, en toe hy die onder-
wysowerhede veroordeel het vir hul uitbui-
ting van bruin onderwysers. 

Sy onvermoeide veldtogte om die om-
standighede van die armes te verbeter, en 
persoonlike ruimhartigheid soos om die 
skool geld van behoeftige maar verdienste-
like studente te betaal, om nie geld van be-
hoeftige pasiënte te vra nie, of om in ’n druk 
werkprogram tyd in te ruim om vakleer-
lingskappe vir jong mans te bewerkstellig, 
het vir hom ’n reputasie as ’n kampvegter 
vir die armes besorg. 

Aangesien hy ’n gemarginaliseerde so-
siale groep verteenwoordig het, is Abdu-
rahman se prestasie nie soseer in tasbare 
gewin geleë nie as in die mate waarin hy 
in staat was om die strewes te verper-
soonlik van hulle wat hy verteenwoordig 
het en om hulle byna vier dekades lank 
teen rassisme en alleenheerskappy te ver-
enig. In 1999 het pres. Nelson Mandela 
hom postuum vereer met die Orde van 
Voortrefl ike Diens Klas I (Goud). 

DR. ABDULLAH ABDURAHMAN 
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links: Zairunissa (Cissie) Gool, ’n dogter van dr. Abdullah Abdurahman en ’n lid van 
die Kaapstadse stadsraad. Sy was ’n kleurryke persoonlikheid in die Kaapse politiek met 
’n reputasie as onverskrokke kampvegter vir wat destyd die “nie-blanke saak” genoem is.



radikalisme wat aan die bruin politiek ’n doelgerigtheid en gevoel van opwinding ver-
leen het. Die Marxisme het nie slegs ’n nuwe en meer geloofwaardige paradigma gebied 
waarbinne hulle die verdrukking van swart mense kon begryp nie, dit het ook meer krag-
dadige vorms van weerstand bepleit wat massa-aksie, burgerlike ongehoorsaamheid en 
swart politieke eenheid ingesluit het. 

Die National Liberation League wat in 1935 gestig is, en die Non-European Unity 
Movement uit 1943 was die belangrikste van die radikale organisasies. Dit het egter 
gaandeweg geblyk dat hierdie instellings broos was en nie bruin marginalisering te bowe 
kon kom nie. In hul poging om die swart groepe in die stryd teen segregasie en kapita-
listiese uitbuiting te verenig, kon hulle nie daarin kon slaag om die rasseverdelings in die 
samelewing te oorbrug nie. Vir die gematigde faksie het min ander opsies oorgebly as om 
hul reeds bankrot strategie van pleit vir hervorming en steun vir die openlik rassistiese 
Verenigde Party in verkiesings voort te sit nie.  

In April 1931 gebeur iets wat dui op die nuwe era in die bruin politiek wat teen die 
middel van die dekade sou kom. In haar politieke nuwelingstoespraak skud Cissie Gool, 
die dogter van dr. Abdurahman, ’n APO-massavergadering wat belê is om teen die Vroue-
stemregwet te protesteer met haar vurige retoriek. Sy lei die byeenkoms daar en dan in 
’n optog na die Parlement. 

In 1935 het ’n kommissie van ondersoek onder voorsitterskap van R.W. Wilcocks ver-
slag gelewer oor die stand van die bruin bevolking. Dit het bevind dat daar wydverspreide 
armoede, ondervoeding en alkoholisme was. Die ouderdomspensioen was onvoldoende 
en bruin mense se lewensverwagting was die helfte dié van wittes en die kindersterfte-
syfer twee maal so hoog. Anders as sy bedoeling het die beleid van ‘‘beskaafde arbeid’’ 
hulle teruggehou in plaas daarvan om hulle te help. Wat rasseverhoudinge betref, het die 
verslag getoon dat die wittes bruin mense as ondergeskiktes behandel, hoewel baie van 
die meer welvarende bruines intelligenter as baie van die wittes was. 

Segregasie teen bruin mense het verskerp, en kon nie vir hulle geleenthede bied om 
bo die vlak van handearbeid uit te styg nie. Die beleid van beskaafde arbeid, wat ver-
onderstel was om ook tot húl voordeel te strek, het slegs hul situasie vererger.

 

Die Indiërs 

Die Indiërs in Suid-Afrika het lank in die skadu van ’n regeringsbeleid gelewe waarin hulle 
as uitlanders beskou is teen wie ’n mens legitiem kon diskrimineer. In een van hul onderonsies 
het Jan Smuts vir Gandhi botweg gesê: ‘‘Julle beskawing is anders as ons s’n. Ons s’n moenie 
deur julle s’n oorweldig word nie. Dit is waarom ons ons vir wetgewing moet inlaat wat be-
perkinge op julle moet plaas.’’ Tog het die regering nie vrye spel gehad nie. Statebondsbande, 
druk deur die regering in Indië en die Indiese saakgelastigde in Suid-Afrika, en ná 1945 die 
Verenigde Volke-organisasie, saam met protes en weerstand van die plaaslike Indiërs, het druk 
op agtereenvolgende regerings geplaas. Die gevolg was ’n beleid teenoor Indiërs wat verwar-
rend en teenstrydig was en niemand bevredig het nie. 

Vir die regering sou die ideale oplossing grootskaalse repatriasie gewees het, maar in 
die vroeë 1920’s het gemiddeld slegs 2 500 Indiërs per jaar die land verlaat. In daardie 
stadium het daar sowat 141 000 Indiërs in Natal en 15 000 in Transvaal gewoon. Om 
die kiesers te paai, was die Smuts-regering van plan om Indiërhandel en -grondbesit te 
segregeer, maar hy het geweier om die provinsiale regering van Natal sy sin te gee toe 
dié ’n ordonnansie aanneem waarvolgens die Indiërs hul munisipale stemreg sou verloor. 
In 1924 het die nuwe Pakt-regering dié ordonnansie as ’n wet bekragtig. Daarna het die 
Indiërs hoegenaamd geen stemreg gehad nie. 

In 1927 het dr. D.F. Malan onverwags namens die Pakt-regering die Kaapstad-
oor eenkoms met die regering van Indië onderteken. Dit het vir die Indiërs ’n mate 
van hoop gegee, hoewel dit bra dubbelsinnig was. Aan die een kant het die Unie-
regering onderneem om ’n skema in te voer waarvolgens mense wat na Indië wou 
emigreer, bystand sou ontvang; aan die ander kant het die regering hom daartoe verbind 
om die Indiër vraagstuk op te los op ’n manier wat ‘‘die handhawing van Westerse lewen-

DIE UNITY MOVEMENT

In die 1940’s is wit oorheersing met nuwe 
uitdagings van swart organisasies met ’n 
breë basis gekonfronteer. Die mees militan te 
beweging was die Non-European Unity 
Movement (NEUM) wat in 1943 gestig is. 
Dit is veral deur bruin en swart onderwysers 
en ander beroepslui gesteun. Sy ledetal was 
egter klein en oorwegend tot Kaapstad be-
perk. Die NEUM se bruin intellektuele het 
kontak met die All-African Convention opge-
neem, en met ’n swart man, Isaac Bangani 
Tabata Abate, wat later die beweging sou 
lei. In die noorde sou die NEUM geen hond 
haaraf maak nie. 

Wat ideologie betref, is die NEUM veral 
deur die geskrifte van Leo Trotski beïnvloed. 
Dit het die ANC se opvatting van rasge-
baseerde ‘‘volkere’’ wat in ’n oorwegend 
kapitalistiese samelewing vir ’n gesament-
like politieke stelsel moet werk, verwerp. Dit 
het ook enige mobilisering op grond van 
kleur verwerp. Dit het daarna gestrewe om 
die dubbele verdrukking van kapitalisme en 
rasse-oorheersing omver te werp en – uit-
eindelik – sosialisme teweeg te bring. 

Vir die toekoms het die NEUM alge me-
ne stemreg, verpligte skoolonderrig en vol-
kome gelykheid geëis. Onder leiding van 
Ben Kies, ’n aktivis van die Teacher’s League 
of South Africa wat meestal uit bruin on-
d er wysers bestaan het, het die NEUM die 
voortou geneem by die stigting van die be-
weging Anti-Coloured Affairs Department, 
wat ’n boikot van alle rassistiese instellings 
wou hê en na ander ‘‘non-European’’ instel-
lings uitgereik het. 

Alhoewel die NEUM nooit massasteun 
kon kry nie, het hy steeds sy stem in de-
batte onder die intelligentsia in al die be-
vrydingsbewegings laat hoor. Die plig van 
onderwysers en dosente was om leerders 
en studente op ‘‘die regte pad’’ te lei en 
veral om die regering se verdeel-en-heers-
beleid te verwerp. Teen die 1950’s het die 
poging om sosialistiese eenheid onder on-
derwysers en akademici te be werk stellig 
doodgeloop. Die NEUM het nogtans sy 
in vloed in Kaapstad behou as ’n versame-
ling intellektuele wat kompromieë met 
ras ge ba seerde bewegings verwerp het. 
Sy boikot strategie het apartheidstrukture 
uitgedaag.
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standaarde in Suid-Afrika op regverdige en wettige wyse sal beveilig’’. Voorts is verklaar 
dat die Unie regering ‘‘soos enige beskaafde regering’’ die plig het om alle moontlike 
stappe te doen ‘‘vir die ophef fi ng van elke deel van hul permanente bevolking’’. Dit het 
bygevoeg dat die ‘‘aansienlike deel van die Indiërbevolking wat deel van die permanente 
bevolking sal bly, nie toegelaat moet word om by ander dele van die bevolking agter te 
raak nie’’. 

Om die ‘‘opheffi ng’’ gestand te doen, het die regering onderneem om ’n ondersoek 
in te stel na die ‘‘weliswaar ernstige stand’’ van Indiëronderwys en om die situasie van 
Indiërs aan die South African Native College by Fort Hare te verbeter. Hy sou ook behui-
sing en higiëniese toestande in Durban ondersoek. 

Kritici het daarop gewys dat met die onderteken van die ooreenkoms dr. Malan dit 
implisiet as ’n voorwaarde vir die opheffi ng gestel het dat toenemende getalle Indiërs 
die land sou verlaat. Dit het nie gebeur nie, en diskriminasie het voortgeduur, maar dit 
was nie meer moontlik om dit kategories te stel, soos Malan in 1922 gedoen het, dat die 
Indiërs ’n uitlandse element is nie. Deur leemtes in die wet en teenstrydighede in die 
stelsel te benut, kon Indiërs daarin slaag om watter kanse daar ook al was, te gebruik. In 
sy boek Indians in South Africa (1949) merk G.H. Galpin op:

Indiërs in Suid-Afrika wonder dikwels of dit nie ’n nadeel is om Britse onderdane te 
wees nie. Hulle voel egter steeds dat om Britse onderdane is Suid-Afrika te wees, 
verkieslik is bo Britse onderdane in Indië. Inderdaad, ná die Kaapstad-ooreenkoms 
het hulle tot ruste gekom met ’n gevoel van sekerheid wat hulle nog nooit vantevore 
gehad het nie . . . Party mag ’n baie vae idee hê van wat Westerse lewenstandaarde 
behels, en die Europese voorbeeld is nie altyd ’n goeie een nie, maar daar was geen 
twyfel oor hul gewilligheid om die kwalifi kasies te verwerf wat vereis is of aan die 
vereistes te voldoen wat aan hulle gestel is nie. 

Onderwys het ’n belangrike rol in die opheffingspogings gespeel, en private Indiër-
inisiatiewe het ’n buitengewone aandeel gehad aan die vooruitgang wat as gevolg van 
onderwys en opleiding gemaak is. Christensendelinge het die eerste skool vir Indiërs in 
1869 gestig, maar skole wat deur die Indiërgemeenskap gestig is, het die aantal sending-
skole spoedig oortref. Dit was die Indiërgemeenskap wat die plaaslike geldelike hulp vir 
die hulptoelaestelsel verskaf het – in teenstelling met die bruin en swart gemeenskap 
wat op kerke en sendinggenootskappe staatgemaak en die wittes wat hul onderwys feitlik 
gratis van die staat ontvang het. 

In die eerste helfte van die 20ste eeu het vier vyfdes van die Indiërskole in Natal steun 
van die staat ontvang, maar die Indiërgemeenskap het die persele en geboue vir die skole 
verskaf. Dit was dié sterk gemeenskapsteun wat in 1930 die vestiging van die Sastri-kol-
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van links na regs: Lede van die Suid-
Afrikaanse Indiërgemeenskap, sommige 
in tradisionele drag.

Indiese werkers in suikerplantasies.

’n Jong Indiërvrou met ’n halssnoer van die 
goue munte waarmee werkers in ’n stadium 
betaal is.

Twee Indiërwerkers as handlangers van 
’n wit sweiser. Dié foto is in 1948 geneem. 
Swart mense is nie toegelaat om geskoolde 
werk te verrig nie en is trouens deur 
wetgewing verbied om stoomaangedrewe 
masjiene te beheer.



lege, die eerste Indiërhoërskool in Natal, moontlik gemaak het. ’n Groot skenking deur 
M.L. Sultan het veel daartoe bygedra om ’n tegniese kollege tot stand te bring.

Ondanks die Kaapstad-ooreenkoms het diskriminasie voortgeduur. Die stadsraad van 
Durban het ’n ordonnansie aanvaar wat Indiërs die reg ontsê het om grond te koop wat 
aan die munisipaliteit behoort. Munisipaliteite het geweier om handelslisensies uit te 
reik. Die beleid van beskaafde arbeid is gebruik om die getal Indiërs wat op die spoorweë 
gewerk het, van 3 000 in 1930 tot 500 in die dekade ná die Pakt-regering se magsoorname 
te verminder. In Transvaal was die beleid ’n legkaart wat dit vir Indiërs baie moeilik 
gemaak het om te weet waar, buite hul eie ‘‘lokasies’’, hulle kon woon, handel dryf en 
eiendom besit. Tog het hulle ondanks die dwarsboming kon vorder, veral in Natal waar 
Indiërs sedert die vroeë 1940’s oral eiendom kon besit. 

Die wit gemeenskappe

Armoede was nie slegs ’n krisis vir mense wat nie wit was nie. Dit was onskeibaar deel van 
’n strukturele krisis wat elke gemeenskap geraak en almal behalwe ambagslui en die meer 
welvarende werkgewers wanhopig oor die toekoms laat voel het. 

C.W. de Kiewiet, een van Suid-Afrika se mees gerekende historici, het in sy geskrifte uit 
die 1930’s drie vername elemente van die strukturele krisis geïdentifi seer: die land se 
‘‘laegraadse erts, sy laegraadse grond en sy laegraadse mense’’. Baie van Suid-Afrika se 
laegraadse erts, wat teen ’n lae, vasgestelde prys verkoop is, kon slegs deur baie goedkoop 
swart arbeid ontgin word. Laegraadse grond was vir baie van die landbouprobleme ver-
antwoordelik, terwyl laegraadse mense die gevolg was van lae besteding aan onderwys en 
die groot afstande wat baie plattelandse kinders moes afl ê om by die skool te kom. Teen 
1917 was ’n vyfde van die wit kinders nie in die skool nie. 

De Kiewiet het ’n belangrike maatskaplike aspek van ’n trae ekonomie en ’n klein bin-
nelandse mark duidelik na vore gebring: 

Dit was nie net die naturelle se vermoë om te verdien wat benadeel is nie. Die land 
kon nie ’n hoë lewenspeil vir die hele bevolking bekostig nie, met die gevolg dat daar 
benewens die naturellebevolking ’n baie groot deel van die wit bevolking was wat 
ook tot ’n lae inkomste en lewenspeil afgedruk is. 

Wit ambagslui het nogtans beter lone as hul teenhangers in enige land in Europa ver-
dien. Slegs in die VSA, Kanada en Australië was die werklike lone vir ambagsui hoër. 
Ralph Bunche, ’n gesiene swart Amerikaner, het op ’n besoek in 1937-1938 opgemerk dat 
die lewenspeil van wittes ‘‘ver te hoog was vir die armblankegroep om onder te lewe’’. 
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Die drie wit gemeenskappe – die Engelssprekendes van Britse herkoms, die Jode en 
die Afrikaners – het hulle struktureel op verskillende plekke in die ekonomie bevind. Die 
Jode was oorwegend in die professies en die sakewêreld; die Engelssprekendes het die 
boonste vlakke van die staatsdiens, die geskoolde arbeid en die sakewêreld oorheers; en 
die Afrikaners was boere, laevlak-staatsamptenare en half- en ongeskoolde arbeiders. 

Ekonomiese beleid, en in die besonder die posisie van die mynbedryf, was dikwels die 
onderwerp van bittere politieke twis tussen die Suid-Afrikaanse Party en die Nasionale 
Party, maar onder die oppervlak was daar ’n merkwaardige eenstemmigheid tussen die 
twee gemeenskappe om wit oorheersing te handhaaf. Alhoewel die Afrikanernasionaliste 
’n sterk afkeer van die ekonomiese oorheersing van die wit Engelssprekendes gehad het, 
het hulle nie ontken dat dié groep ’n sleutelrol in die ekonomiese ontwikkeling van Suid-
Afrika gespeel het nie (kyk kassie). 

Benewens hul geskille oor ekonomiese kwessies het hierdie gemeenskappe fel geargu-
menteer oor die land se konstitusionele status, en in die besonder oor Suid-Afrika se plek 
in die Britse Ryk of Gemenebes. Hertzog het in 1924 as ’n Afrikanernasionalis aan die 
bewind gekom, vasberade om Suid-Afrika se gelyke status met Brittanje en ander lede 
van die Gemenebes te vestig, elkeen met sy eie vlag, elkeen in beheer van sy eie interna-
sionale betrekkinge. Op ’n rykskonferensie in Londen het Hertzog, met die samewerking 
van Mackenzie King, die Kanadese eerste minister, ’n ondubbelsinnige verklaring verkry 
wat in 1926 as die Balfour-verklaring uitgereik is, naamlik dat Brittanje en die dominiums 
gelyke status het en op geen wyse ondergeskik aan mekaar is nie. 

Maar ’n bittere geskil oor ’n nasionale vlag het gewys hoe ver van opgelos die hele 
kwessie steeds was. Volgens die Balfour-verklaring was Suid-Afrika daarop geregtig om 
’n eie vlag te hê. In 1925 het dr. D.F. Malan ’n ‘‘skoon’’ vlag voorgestel – d.w.s. een met 
geen Union Jack of republikeinse vlae nie. Die vlag, so het Malan gesê, het te make 
‘‘met die volk self . . . met sy eintlike bestaan as ’n afsonderlike entiteit’’. Die meeste 
Engelssprekendes sou met niks minder tevrede wees as dat die Union Jack prominent op 
die nuwe vlag vertoon word nie. Ná ’n bittere vlagstryd is ’n kompromie bereik waardeur 
die land twee vlae gekry het: ’n Suid-Afrikaanse nasionale vlag wat sowel die Union Jack 
as die vlae van die voormalige republieke sou bevat, en die tradisionele Union Jack wat op 
sekere plekke vertoon sou word om die land se lidmaatskap van die ryk te simboliseer. 

Die Balfour-verklaring is bevestig met die Statuut van Westminster (1931) en met die 
Statuswet wat in 1934 deur die Suid-Afrikaanse Parlement aangeneem is. Dit bekragtig 
die posisie van die Unie as ’n soewereine onafhanklike staat tesame met Australië, Kanada 
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regs: Tot ná die Tweede Wêreldoorlog was 
plase in die besit van wit mense meestal 
sukkelende, arbeidsintensiewe ondernemings. 
In 1921 het twee derdes van alle werkende 
mense op plase gewerk, en teen 1951 was ’n 
derde van die arbeidsmag steeds op plase in 
diens. Terwyl die nywerheidswese sy uitset 
met meer as 7% per jaar verhoog het, het die 
landbousektor s’n maar met ’n skamele 
2% gegroei. Swart deelsaaiers het geleidelik 
oral in die land loonwerkers geword. Hul 
karige lone is met betaling in goedere 
aangevul. In die jare van 1925 tot 1939 het 
die boere dubbele slae verduur: enersyds die 
groot depressie, wat dalende produsentepryse 
veroorsaak het, en andersyds langdurige 
droogtes. Die situasie in die landbousektor 
het geleidelik begin verbeter ná grootskeepse 
regeringshulp in 1937 en 1938, wat die 
produsent bo die verbruiker bevoordeel 
het. Die foto toon wingerdboere wat 
rosyntjies maak. 

oorkant: Sir Joseph Robinson, ’n Randlord 
en toonaangewende sakeman tot met sy 
dood in 1929, was in ’n sekere sin – ook in 
sy kleredrag – die verpersoonliking van die 
Engelse sakelui van sy tyd.



en die ander dominiums, saamgesnoer deur gemeenskaplike trou aan die Britse kroon. 
Vir Hertzog en die meeste ander Afrikanernasionaliste was die gevoelens van onderda-
nigheid en minderwaardigheid jeens Brittanje grotendeels uit die weg geruim. 

Dit wou lyk of die Britse Ryk, veel beter as byna alle ander ryke, daarin kon slaag om 
van ’n hiërargiese struktuur te ontwikkel na een wat op gelykheid en instemming ge-
grond is. Solank daar nie ’n oorlog uitgebreek het waarby Brittanje betrokke was nie, was 
daar geen probleem met die Afrikaners se aanvaarding van lidmaatskap van die ryk nie. 

Engelssprekende wit mense

Twintig jaar ná Uniewording het die meeste Engelssprekende wit Suid-Afrikaners hulle op 
komplekse maniere geïdentifi seer met sowel die land van hul herkoms (of dié van hul voor-
sate) as die land waar hulle woon. Mettertyd het hulle hulle al hoe minder met Brittanje en al 
hoe meer met Suid-Afrika vereenselwig. Die meeste van hulle was van Britse herkoms en 
het van Engeland af gekom. Relatief min het primêr by Wallis of Ierland betrokke gevoel, 
en selfs ’n Skotse identiteit het geneig om in ’n breër Britse identiteit opgeneem te word. 

Party het hulle met Brittanje geïdentifi seer as hul “home” wat orde, vooruitgang, be-
skawing, modernisering en mensliewendheid verteenwoordig het. Vir ander het Brittanje 
aggressiewe imperialisme beteken wat op selfbelang of bemoeisieke inmenging berus 
het. Maar selfs Engelssprekendes wat krities jeens die Britse regering en sy agente in 
Suid-Afrika was, het gewoonlik hul kulturele verbintenis met Brittanje behou. Wat hulle 
gelees het, het meestal uit Brittanje gekom of was van ’n Britse gees deurdrenk. 

In sy artikel in English-speaking South 
Africa Today (1974) het Michael O’Dowd 
’n sleutelvraag gestel: Waarom het Suid-
Afrika daarin geslaag om in die 20ste eeu 
sulke merkwaardige ekonomiese vooruit-
gang te maak? Dit het die land aan ’n 
gunstige geskiedenis, natuurlike hulpbron-
ne en nabygeleë groot markte ontbreek. 
Diamante, goud en ander minerale is ont-
dek, maar anders as ander lande met ’n 
soortgelyke erfenis het Suid-Afrika nie ’n 
uitgebuite kolonie geword wat in agterlik-
heid vasgeval het nie. In plaas daarvan het 
daar sekondêre nywerhede ontwikkel wat 
dinamies genoeg was om selfonderhou-
dende groei te beleef. 

O’Dowd het bevind dat veel van die 
eer die Engelssprekendes moes toekom. 
In die eerste plek het hulle ‘‘elke vaardig-
heid gebring wat vir industriële ontwikkeling 
nodig was, vanaf deskundigheid op die ge-
bied van fi nansies en besigheid tot die vaar-
dighede van mynwerkers, ambagsmanne 
en spoorwegwerkers’’. Tweedens het lord 
Alfred Milner ná die Suid-Afrikaanse Oor-
log ‘‘’n administratiewe apparaat geskep 
wat volledig uitgestaan het bo wat normaal-
weg in ’n land soos Suid-Afrika sou be-
staan het’’. Dié staatsdiens was onafhank-

lik en professioneel, en Engelssprekendes 
het die senior vlakke oorheers. 

Derdens het Engelssprekende immi-
gran te gekom om te bly en ’n lojaliteit jeens 
Suid-Afrika ontwikkel. Rhodes het opdrag-
te uit Londen teengestaan en wou hê dat 
die Kaapkolonie die toon aangee. Hy het 
De Beers Consolidated in die Kaapkolo-
nie ingelyf, nie in Engeland nie. Die ander 
mynmagnate het sy voorbeeld gevolg en 
Suid-Afrikaanse entrepreneurs geword. Die 
bestuur van De Beers het oorgedobber 
te rug Londen toe, maar Ernest Oppen-
heimer, ’n immigrant, het beheer by die 
direkteure in Londen oorgeneem en die 
bestuur terug gebring. 

O’Dowd wys daarop dat ’n inheemse 
entre preneurskap die grootste bate is wat 
’n land kan hê. In lande wat deur buite-
landse kapitaal ontwikkel is, probeer re-
gerings altyd in die een of ander stadium 
om van die nywerhede te nasionaliseer en 
beheer daaroor te kry. Die vernaamste uit-
sonderings was die VSA en Suid-Afrika. 
In die Eerste Wêreldoorlog het die VSA die 
geleentheid benut om beheer oor dele van 
sy ekonomie by Britse maatskappye terug 
te koop. Gedurende die Tweede Wêreld-
oorlog en net daarna het Engelsspreken- 

des in Suid-Afrika dieselfde gedoen. Die feit 
dat daar nooit die bedreiging van nasiona-
lisering was nie en dat plaaslike beheer oor 
die vernaamste maatskappye sonder enige 
struweling verkry is, het Suid-Afrika vir bui-
telandse beleggers baie aantreklik gemaak. 

Nog ’n deurslaggewende ontwikkeling 
was die politieke en ekonomiese onafhank-
likheid wat Brittanje in 1910 aan Suid-
Afrika gegee het. Die Britse regering was 
reg om te veronderstel dat die Engels-
sprekende gemeenskap in Suid-Afrika, en 
die pro-kapitalistiese Botha-regering Britse 
belange sou beskerm. Ekonomiese onaf-
hanklikheid het dit vir Suid-Afrika moontlik 
gemaak om sy nywerhede uit te bou. Dit 
was die Afrikanernasionaliste onder Hert-
zog wat geroep het om die vestiging van 
Yskor en Evkom, dikwels teen die sin van 
die Engels oorheerste mynbedryf, en om 
beskerming teen goedkoop ingevoerde 
goedere ten bate van plaaslike nywerhede. 
Maar toe die stryd eers gewonne was oor 
die idee dat Suid-Afrika sy eie vervaardi-
gingsektor moes hê, was dit die mynmaat-
skappye wat die voortou geneem het met 
die ontwikkeling van sekondêre nywerhede 
in Suid-Afrika en nuwe werkgeleenthede 
geskep het. 

ENGELSSPREKENDES EN SUID-AFRIKA SE EKONOMIESE VOORUITGANG 
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Lojaliteit jeens sowel Suid-Afrika as Brittanje en die ryk kon op ’n magdom verskil-
lende maniere gekombineer word. Selfs dié met jingoïstiese neigings, wat aktief in die 
Sons of England Patriotic and Benevolent Society was en aangehou het om na Brittanje 
as ‘‘home‘‘ te verwys, kon hulle tog ook met Suid-Afrika vereenselwig. Nadat die Unie in 
1910 tot stand gekom het, was baie Britse Suid-Afrikaners in staat om hul lojaliteit jeens 
kroon en ryk, hul trots op Britse prestasies en die imperiale verbintenis, met ’n breë 
Suid-Afrikanerskap te kombineer. Hulle het gehoop dat Afrikaners saam met hulle sou 
opgaan in hul toewyding tot die ryk. Die oud-Boeregeneraals Botha en Smuts se Brits-
gesindheid nadat Brittanje ingestem het om selfregering aan die eertydse republieke te 
gee, het getoon dat so iets blykbaar moontlik was. Nadat die Unionisteparty in die vroeë 
1920’s by die Suid-Afrikaanse Party ingelyf is, het Engelssprekendes buite Natal sterk en 
bykans ongekwalifi seerde steun aan Smuts as hul leier toegesê – en as ’n Suid-Afrikaanse 
leier wat in Brittanje en die VSA hoog aangeskryf is. 

Wit Engelssprekendendes was polities verdeeld. Terwyl sommige met ’n werkers-
klasagtergrond vir die Arbeidersparty gestem het, het die meeste tot ’n uitsluitlik Engelse 
party behoort (eers die Unionisteparty, toe in die 1930’s die Dominiumparty), of hulle 
het hul volle steun aan die breër Suid-Afrikanisme van die Cambridge-opgevoede Smuts 
en die Suid-Afrikaanse Party toegesê. Smuts, wat ’n lid van die imperiale oorlogskabinet 

Jan Smuts en Nelson Mandela was ge-
durende die 20ste eeu die twee Suid-
Afrikaners wat in die wêreldmening die 
hoog ste geag is. Smuts is in 1870 op ’n 
plaas naby Riebeek-Kasteel in die Wes-
Kaap gebore en het aan die Victoria-kollege 
op Stellenbosch gestudeer voordat hy na 
die Universiteit van Cambridge vertrek het 
om hom as regsgeleerde te bekwaam. Die 
vermaarde regsgeleerde van Cambridge 
Frederick William Maitland het na hom ver-
wys as die briljantste student wat hy ooit 
onderrig het en wat ‘‘nie slegs eerste nie 
maar briljant eerste’’ gekom het. 

Saam met John X. Merriman het hy in 
1906-1907 die voorbereidingswerk vir die 
Unie van Suid-Afrika gedoen. In 1917 het 
die Britse eerste minister, David Lloyd 
George, hom in sy oorlogskabinet aan-
ge stel. Smuts het die basiese struktuur 
en beginsels van die Volkerebond voor-
gestel. 

Smuts het die tyd toe hy hom in die po-
litieke opposisie bevind het (1924-1933), 
gebruik om sekere belangrike wetenskap-
like bydraes te lewer. Hy het die konsep 
van holisme aan die hand gedoen, wat hy 
gedefi nieer het as ‘‘die neiging in die na-
tuur om deur kreatiewe evolusie gehele tot 
stand te bring wat groter is as die som 
van die dele’’. In sy Holism and Evolution 
(1926) het hy dit as ’n fi losofi e ontwikkel 

wat die waarde van die menslike persoon-
likheid beklemtoon. 

Eietydse denkers in verskillende studie-
rigtings het holisme as ’n sleutelbydrae tot 
die menswetenskappe beskou. Alfred Adler 
het die werk in Duits vertaal en na sy eie 
teorie van ’n ‘‘individuele psigologie’’ as 
holisties verwys. Karl Popper het ’n aan-
val op holisme gedoen as ’n variant van 
die ‘‘organiese fi losofi eë’’ waaronder fas-
cisme ook tel, maar volgens Smuts se 
Nederlandse biograaf Martin van Meurs het 
holisme in die 1980’s ’n sterk herlewing 
in die VSA geniet.  

In 1930 het die Britse Vereniging vir die 
Bevordering van die Wetenskap Smuts 
vereer deur hom te vra om in hul eeufees-
jaar die president te wees. Hy het sy presi-
dentsrede die titel gegee ‘‘The Scientifi c 
World Picture of Today’’. Sy bydrae het oor 
onlangse ontwikkelings in die fi sika, kern-
fisika en sterrekundige teorie gehandel. 
Drie en dertig jaar later het W.K. Hancock, 
sy Australiese biograaf, tien hoogs bekwa-
me wetenskaplikes gevra om die teks in 
oënskou te neem. Al tien het vir Smuts kre-
diet gegee vir die deskriptiewe akkuraat-
heid waarmee hy uiteenlopende weten-
skap like terreine beheers het. 

Gedurende die Tweede Wêreldoorlog 
het Smuts lang periodes as lid van Win-
ston Churchill se oorlogskabinet in Enge-

land vertoef. Harold Macmillan, ’n kabinets-
lid, het opgemerk dat dit ‘‘’n baie goeie ding 
vir ons almal was’’. Churchill het geskryf: 
‘‘My geloof in Smuts is onwrikbbaar’’ en hy 
het hom gereeld geraadpleeg. 

Wat merkwaardig is, is dat die uniek 
begaafde Smuts nie daarin kon slaag om ’n 
deurbraak in die hantering van die wit-swart 
konfl ik te maak nie. Hancock het geskryf dat 
daar in Smuts se kosmologiese uitkyk, wat 
later deur studies van die paleontologie en 
voorgeskiedenis versterk is, nie plek vir kru 
opvattings van rasse-ongelykheid was nie. 
In die 1920’s het Smuts in ’n brief aan 
Gandhi volgehou dat sy beleid teenoor In-
diërs nie op vooroordeel gegrond is nie. 

Wat swart mense betref, het hy ’n Fabi-
aanse benadering van geleidelike verande-
ring – evolusie eerder as revolusie – voor-
gestaan. Die probleem was dat Suid-Afrika 
twee wit gemeenskappe binne die oorheer-
sende blok gehad het wat polities met 
mekaar meegeding het. Hervorming kon nie 
op so ’n wyse ingevoer word dat die nuwe 
stemgeregtigdes die skaal ten gunste van 
enigeen van die twee sou laat oorhel nie. 
Toe Harry Oppenheimer in 1948 ’n waag-
moediger rassebeleid vir die Verenigde 
Party voorstel, het Smuts geantwoord: ‘‘Dit 
is onmoontlik voor die vroeëre kwessie van 
eenheid tussen die wit Suid-Afrikaners nie 
eers verwesenlik is nie.’’

JAN SMUTS, ’N WÊRELDFIGUUR
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was, het ’n ondersteuner van die beskawende missie van die Britse Ryk geword en is 
vertrou om die skakeling met Brittanje te handhaaf.  

Alhoewel diegene wat in die Eerste Wêreldoorlog gedien het, hulle beskou het as 
Britse soldate wat vir die ryk veg, het die gruwelike slagting van Delville-bos in 1916 in 
Frankryk gehelp om die opvatting van ’n wit Suid-Afrikaanse nasionale gevoel te versterk 
omdat dié wat gesterf het, as Suid-Afrikaanse helde beskou is. 

Terwyl daar vir die meeste Engelssprekendes geen belangebotsing tussen Britsheid en 
Suid-Afrikaansheid was nie, wou dit voorkom of die opkoms van Afrikanernasionalisme 
vir albei ’n bedreiging ingehou het. Die jaar nadat Hertzog vir Smuts in 1924 verslaan en 
met republikeinse ambisies aan die bewind gekom het, het die besoek van die prins van 
Wallis ’n kolossale uitstorting van koningsgesindheid tot gevolg gehad. Met dié dat Hert-
zog sy imperiale verpligtinge verminder het, het Engelssprekende wittes toenemend be-
kommerd geraak oor hul kulturele oorlewing in ’n Afrikaneroorheerste land. 

Maar terwyl party Engelse in die aangesig van toenemende Afrikanernasionalisme al 
hoe meer jingoïsties geword het, het die meeste van hulle, al was dit met behoud van ’n 
gevoel van lojaliteit jeens die kroon, aanvaar dat Suid-Afrika nie meer ’n Britse kolonie is 
nie en dat Afrikaners die meerderheid van die wittes sou bly. 

Selfs toe Suid-Afrika danksy die Statuut van Westminster van 1931, en toe die Sta-
tuswet van 1934, binne die ontluikende Britse Gemenebes in wese onafhanklik geword 
het, het die meeste Engelssprekendes hulle nie in ’n bedreigde posisie gevoel nie. Hulle 
het aanvaar dat Suid-Afrika in enige oorlog aan Britse kant sou deelneem. Trouens, hoe-
wel politieke mag hulle as ’n groep ontbreek het – al was Engelssprekendes prominent 
in alle regerings van die Suid-Afrikaanse Party en die Verenigde Party – sou hulle na alle 
waarskynlikheid hul oorheersing van die ekonomie behou. ‘‘God save the Queen’’ was 
steeds een van die twee volksliedere, en die Union Jack sou tot 1957 deel van die nasio-
nale vlag bly. Die koning se verjaarsdag en Ryksdag was steeds openbare vakansiedae, en 
toonaangewende koerante en skole het Britsheid bevorder – wat dikwels met ’n meerder-
waardige houding gepaardgegaan het waaraan ander bittere aanstoot geneem het. 

Die Britsgesinde gevoel was die sterkste in Natal, wat soms ‘‘die laaste buitepos van 
die Britse Ryk’’ genoem is en waar Engelssprekers talryker as Afrikaners was terwyl swart 
mense veel talryker as albei die ander groepe was. In die Natal van die 1920’s het 90% 
van die kinders wat gevra is om oor ‘‘die winter’’ te skryf, van ’n Engelse winter van ys 
en sneeu geskryf, en in 1935 is in ’n eksamen oor algemene kennis gevra wat die Fly-
ing Scotsman is, en wat met die koning se silwerjubileum bedoel word. Koninklike ge-
leenthede is steeds oral in Suid-Afrika gevier, en in Natal met spesiale en buitensporige 
oordaad. 

Die Joodse gemeenskap

In die 1920’s het ’n toenemend skelle oproep in die pers opgeklink om die binnekoms 
van Oos-Europese Jode te beperk, gegrond op die beweerde ‘‘onassimileerbaarheid’’ van 
die nuwelinge en hul uitlandse waardes en gebruike. Hierdie protes het op ’n wet uit-
geloop wat plotseling die halfeeu oue naelstring tussen die plaaslike Joodse gemeenskap 
en sy Litause bron afgesny het. Die Kwotawet van 1930, wat daarop gemik was om die 
immigrasie van Oos-Europese Jode na Suid-Afrika stop te sit, het as ’n groot slag vir ’n 
gemeenskap gekom wat homself as goed geïntegreer in die wit bevolking beskou het. 

Joodse vestiging in Suid-Afrika het die Litvak- (Litause) instroming van die laat 19de 
eeu met etlike dekades vooruitgeloop. As nie-Protestante het Jode nie die reg gehad om 
hulle tydens die bewind van die VOC in die Kaap te vestig nie. Maar die uitbreiding van 
godsdiensverdraagsaamheid deur die Bataafse Republiek en die verskansing daarvan deur 
die Britte ná 1806 het dit vir ’n klompie Jode, meestal van Engelse, Duitse en Neder-
landse herkoms, moontlik gemaak om hulle in die Kaap en verder te vestig. Onder hulle 
was daar die avonturier Nathaniel Isaacs, wat verbintenisse met die Zulukonings Shaka 
en Dingane aangeknoop het en ’n kontingent van 18 Jode wat hulle saam met medeset-
laars van 1820 in die afgeleë oostelike gebiede van die kolonie tuis gemaak het. 

Die gemeenskap is eers in 1841 met die stigting van Tikvath Israel (Hoop van Israel), 
die moedergemeente van die Suid-Afrikaanse Jodedom, formeel tot stand gebring. Die
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bo: ’n Johannesburgse winkelarkade. 
Die stygende welvaart van die boonste lae 
van die samelewing ná die skerp styging in 
die goudprys in 1933 is weerspieël in die bou 
van nuwe winkelsentrums.



 
Anglo-Duitse stigterslede was meestal handelaars wat gemaklik gevoel het in ’n verdraag-
same wit Engelssprekende milieu waar godsdiens as ’n huishoudelike aangeleentheid be-
skou is. Alle kerkgenootskappe, het goew. Harry Smith in 1848 verklaar, was ‘‘ewe geldig’’. 
Die 170 Jode in Kaapstad in 1855 en die toenemende getal Joodse smouse in die binne-
land het in ’n samelewing gedy waar die staat en die kerk van mekaar geskei is. 

Deur hul handelsbedrywighede het hierdie handelaar-kapitaliste die oorgang van ’n 
bestaansekonomie na ’n kontantekonomie bespoedig. So het die Mosenthals bygedra tot 
die vestiging van ’n handelsnet reg deur die wolproduserende distrikte van die Oos-Kaap. 
Joodse entrepreneurs soos Jonas Bergtheil in Natal en die De Pas-familie in die Kaap het 
ook ’n baanbrekersrol gespeel in pogings om natuurlike hulpbronne te ontgin. 

Die ontdekking van diamante in die laat 1860’s het ’n stroompie Joodse fortuinsoe-
kers uit hoofsaaklik Engeland en Duitsland gelok. Alhoewel daar min van hulle was, het 
hulle ’n beduidende rol in die snelle ontwikkeling van die bedryf gespeel. Jode het met 
diamante handel gedryf, in sommige gevalle onwettig, kleims besit en bewerk, en myn-
maatskappye opgerig, plaaslik sowel as in Europa. Onder die suksesvolstes was die wind-
makerige Londenaar Barney Barnato, Sammy Marks uit Litaue en sy neef Isaac Lewis, 
en die Hamburgse boorling Alfred Beit. 

Onvoorsiene gebeure in die 1880’s het die demografi e en karakter van die Suid-Afrikaanse 
Jodedom getransformeer. Die sluipmoord op tsaar Alexander II van Rusland in 1881 
is gevolg deur wrede verdrukking van Jode. Dit het tot die massa-emigrasie van Jode uit 
Russies beheerde streke in Oos-Europa gelei. Hoewel die VSA die voorste bestemming 
was, het sowat 40 000 (uit ’n totaal van ongeveer 3 miljoen) Suid-Afrika in die eerste drie 
dekades voor die Eerste Wêreldoorlog gekies, aangelok deur die ekonomiese geleent-
hede van die Witwatersrand. 

Terwyl die meerderheid na die stedelike sentra geneig het, het party oor die platteland 
versprei, hetsy na die dorpe of na afgeleë plekke langs die transportroetes. Party het aan-
vanklik as smouse die platteland deurkruis, waar vrome boere, wat hulle as ‘‘Mense van 
die Boek’’ beskou het, hulle dikwels hartlik verwelkom het. Soos met die ander wittes het 
die rasse-ordening van die ekonomie en die beskikbaarheid van goedkoop swart arbeid 
die Jode na beroepe laat neig waarin handearbeid nie ’n rol gespeel het nie.  

In Kaapstad, soos in Johannesburg, het die nuwelinge na die middestadbuurte soos Dis-
trik Ses of Ferreirasdorp geneig. Hierdie etniese enklaves het kameraadskap en sielkun-
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bo: Joodse immigrante wat ’n heenkome in 
’n nuwe land kom soek, arriveer in Kaapstad. 
Anders as hul eweknieë wat na Londen of 
New York gegaan het, het die meeste van 
die Joodse immigrante in Suid-Afrika die 
uitmergelende hongerloon-werkplekke 
vrygespring wat hul volksgenote in dié 
twee wêreldstede moes aanvaar, en het hul 
nakomelinge deel geword van die wit sake- 
en professionele klasse.

oorkant bo: Sammy Marks met sy pa 
(kyk kassie op p.190).

oorkant middel en onder: Die fl ambo-
jante Barney Barnato, ’n Joodse boorling 
van die East End van Londen, het in 1873 
in Suid-Afrika aangekom. Met sy liefde vir 
die verhoog (hy het self dikwels rolle in 
opvoerings vertolk) en onstuimige geaard-
heid was hy een van die kleurvolste van die 
vroeë mynmagnate, eers in Kimberley en 
later aan die Witwatersrand. Hy pleeg in 
1897 selfmoord deur tydens ’n skeepsreis 
na Engeland oorboord te spring, vermoede-
lik in ’n vlaag van die depressie wat hom 
periodiek geteister het.



dige steun aan die sogenaamde grieners (groentjies) gebied. Terwyl vroue aanvanklik in 
die minderheid was – tipies van ’n nuwe immigrantegemeenskap – het die geslagsbalans 
gaandeweg genormaliseer. Suid-Afrika is uit die staanspoor as ’n wortelskiet-bestemming 
eerder as ’n kortstondige rykword-geleentheid gesien, ’n nuwe en permanente tuiste 
waar vroue en kinders spoedig in die spoor van die manlike verhuisers gevolg het. 

Jode in Johannesburg en Kaapstad het wydsbeen oor die sosiale spektrum heen ge staan. 
Aan die een uiterste was daar ’n paar wat ’n opvallende rol in die onderwêreld gespeel 
het, o.m. in die onwettige drankhandel aan die Witwatersrand in die 1890’s. Die oorgrote 
meerderheid het egter gretig aansien nagejaag, met ’n klein maar baie opsigtelike min-
derheid wat spoedig openbare onderskeiding verwerf het – mynmagnate soos Lionel 
Phillips en Barney Barnato, en burgerlike hooggeplaastes soos Hyman Lieberman en 
Harry Graumann, burgemeesters van onderskeidelik Kaapstad en Johannesburg. 

Op die platteland was Jode ewe sigbaar. Hulle was het ’n groot rol gespeel in die handels-
omwenteling van die platteland in die laat 19de en vroeë 20ste eeu. Jode het as ingeligte 
en energieke tussengangers opgetree – soos hulle reeds eeue lank in Oos-Europa gedoen 
het – tussen die nuwe markte van die dorp, en die produsente, swart sowel as wit. Joodse 
winkeliers en smouse het wol, mielies en velle insgelyks van wit grondeienaars en swart 
deelsaaiers gekoop en dit dan na die markte en groothandelaars op die dorpe deurgegee. 
Op sy beurt het die Joodse plattelandse winkel in die groeiende behoeftes van hierdie 
ontluikende landelike verbruikersgroep voorsien. 

Party van hierdie aktiwiteite het negatiewe kommentaar ontlok, en selfs beroepe om 
die instroming van Oos-Europese Jode in te perk. Vir sommige vyandiggesinde waarne-
mers, soos J.A. Hobson van die Manchester Guardian, was Jode oorverteenwoordig in die 
geledere van die Randlords en het hulle in Johannesburg oorheers. Ander – die bekend-
ste onder hulle die joernalis-skrywer Eugène Marais – het Jode en ‘‘Hollanders’’ daarvan 
beskuldig dat hulle te veel invloed in Paul Kruger se republiek gehad het. 

In die jare voor die Eerste Wêreldoorlog in 1914 het die Jode ’n netwerk van gemeen-
skapsinstansies op die been gebring waaronder die Suid-Afrikaanse Joodse Raad van 
Afge vaardigdes, die verteenwoordigende stem van die gemeenskap. ’n Suid-Afrikaanse 
Sionistefederasie is reeds in 1898 tot stand gebring, ’n jaar ná die eerste geskiedkundige 
Sionistekongres in Basel, Switserland. Soos die geval in der heim (die ou vaderland) was, 
het Litause Jode in Suid-Afrika (anders as party van hul Anglo-Joodse geloofsgenote) 
Theodor Herzl se visie van ’n Joodse nasionale herlewing gesteun. 

Alhoewel ’n proses van eenwording tussen Anglo-Jode en die Litvak-instroming teen 
1914 goed op dreef was, was dit ver van afgehandel. Soos dikwels met oorloë gebeur, het 
die Eerste Wêreldoorlog onenighede binne die gemeenskap en skeure onder die fasade 
van groeiende eenvormigheid blootgelê. Dit het geblyk uit die gemeenskap se uiteen-
lopende reaksie op die lot van Russiese Jode wat in die Oos-Europese stryd vasgekeer is. 
Hierdie verdelings het nog duideliker geblyk toe dit oor wyer lojaliteite begin gaan het 
as blote Joodse lojaliteit. Weens Brittanje se bondgenootskap met Rusland was Russiese 
Jode onwillig om vir die imperiale saak te veg. 

Die Bolsjewistiese revolusie van 1917 is geesdriftig in die Joodse immigrantebuurte 
van Johannesburg begroet, wat spoedig tot aantygings van Joodse Bolsjewisme gelei het. 
Hierdie aantygings het ’n besondere naklank gehad weens vrese oor toenemende wer-
kerbewustheid wat met die industrialisasie tydens die oorlog geassosieer is en daarmee 
saam die groei van ’n weerspannige en toenemend geradikaliseerde swart proletariaat, 
veral aan die Witwatersrand. 

Hoewel daar ’n opvallende aanwesigheid van Joodse immigrante onder die radikale 
oproermakers was – met inbegrip van ’n Jiddisje tak van die International Socialist League  – 
het verreweg die meeste Jode radikalisme verwerp. Hulle het die kapitalistiese orde aan-
vaar, en party het beduidend tot die naoorlogse groei van die ekonomie bygedra. 

Handelsverwante beroepe het gewissel van die kettingwinkel-baanbreker en die al-
gemene handelaar tot die nederige kaffi reatnik, die uitgebuite winkelbediendes in die 
konsessiewinkels en kru eetsale op die myne. Onder die vernuwers in die kleinhandel-
wêreld was die Suid-Afrikaanse boorling Gustave Ackerman en die Litause boorling 
Morris Mauerberger, die gesamentlike stigters van die Ackerman-winkelketting, en die 
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Londense boorling Sam Cohen, wat saam met Michael Miller die kleinhandelreus OK 
Bazaars gestig het. Jode in die vervaardigingsektor het uit die ontwrigting van invoer ty dens 
die Eerste Wêreldoorlog munt geslaan en verder baat gebind by die proteksionistiese 
beleidsrigtings van die Pakt-regering. Benewens die handels- en vervaardigingswêreld 
het die Jode hulle teen die 1920’s in beduidende getalle tot die professies gewend, met 
geneeskunde en die regsberoep wat veral gewild was. 

Strydig met die aantygings dat hulle ‘‘onassimileerbaar’’ is, het die Jode in toenemende 
mate in die wit, stedelike, Engelssprekende samelewing ingebed geraak. Dit is in hul 
politieke voorkeur vir die party van Smuts weerspieël, wat ’n meer welbehaaglike tuiste 
as Hertzog se Nasionale Party was. Onderliggend aan hierdie voorkeur was daar ’n bly-
wende lojaliteit jeens en agting vir Britse ‘‘fairplay’’ en goedgesindheid. As gevolg hier-
van was die steun wat Engelssprekendes aan die Kwotawet van 1930 gegee het, vir die 
Jode des te meer kwetsend. Dié wet het vir die Suid-Afrikaanse Jodedom ’n dekade 
van uiterste onbehaaglikheid ingelui. Teen die agtergrond van ekonomiese depressie en 
’n ontluikende, eksklusiwistiese Afrikanernasionalisme het daar ’n ‘‘Jodevraagstuk’’ ont-
staan. Dit kon afgelei word uit die stigting van die Gryshemde in 1933 onder die leiding 
van Louis T. Weichardt. Die boodskap wat hierdie en ander verregse bewegings uitgedra 
het, was dat die Jode die Suid-Afrikaanse Oorlog aangevuur, swart mense teen die wit 
beskawing opgestook, die pers beheer, die ekonomie oorheers en die Afrikaners uitgebuit 
het. Hierdie aantygings het ook buite die geledere van die radikale regses weerklank 
gevind. Vir mense wat met die gevolge van droogte en depressie geworstel het en beangs 
was oor swart mededinging, was die Jode die ideale sondebokke.

Anti-Joodse opvattings is vinnig deur die hoofstroom van die Afrikaners aanvaar. Vy-
andigheid is vererger deur die instroming van Duits-Joodse vlugtelinge ná Adolf Hitler se 
magsoorname. Die anti-Joodse gevoel het aanleiding gegee tot eise nie slegs vir ’n einde 
aan Joodse immigrasie nie, maar ook vir optrede teen onlangse aankomelinge, waaronder 
beperkings op eiendomsregte en op toegang tot die professies. 

Hierdie oproepe tot die ongelyke behandeling van Jode was afkomstig van D.F. Malan 
se opposisieparty, die Gesuiwerde Nasionale Party. Versigtig om nie onkant betrap te word 
nie, het die regerende Verenigde Party in 1937 ’n Vreemdelingewet ingevoer wat daarop 
gemik was om Joodse immigrasie uit Duitsland te beperk. Dié wet het nie die Gesuiwer de 
Nasionaliste tevrede gestel nie. Die ‘‘Jodevraagstuk‘‘ het ’n belangrike plank in hul poli-
tieke platform geword. Onder druk van die radikale regses het Malan toenemend op die 
Jode gefokus as die oorsaak van vir alles wat met die Afrikaners verkeerd geloop het. 

Die Suid-Afrikaanse Jodedom het Suid-Afrika se toetrede tot die Tweede Wêreld-
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Die Joodse smous was lank ’n alombekende 
gesig op die Suid-Afrikaanse platteland, waar 
dié reisende handelaars waardevolle dienste 
aan afgeleë gemeenskappe – wit en swart – 
gelewer het. Die foto regs wys Michael 
Hurwitz wat ’n horlosie aan ’n boer verkoop, 
terwyl die smous links nie geïdenifi seer is nie. 
Smouse wat sukses behaal het, het dikwels 
hul eie winkels begin, en selfs soms goedere 
begin vervaardig. So het hulle die meubel-,  
matras- en klerebedryf in Suid-Afrika op die 
been help bring.



oorlog ten volle gesteun. Meer as 10% van die totale Joodse bevolking het in die Unie-ver-
dedigingsmag en ander Geallieerde magte gedien. Tydens die oorlog moes die Raad van 
Afgevaardigdes met ’n sterk antisemitiese gesindheid in die land worstel, wat georkes-
treer is deur die paramilitêre Ossewa-Brandwag en die uitgesproke Nazigesinde Nuwe 
Orde wat in 1940 deur Oswald Pirow gestig is. Die meeste Jode was geskok deur die 
nederlaag in die 1948-verkiesing van Smuts se Verenigde Party. Die oorwinning van die 
Nasionale Party, wat die oorlogspoging teengestaan het en die tuiste was van individue 
wat voorheen felle antisemitiese sienings verkondig het, was die bron van groot ont-
steltenis en kommer oor die toekoms. Nogtans was Joodse leiers in staat om ’n spoedige 
toenadering met die NP – wat hom van die anti-Semitiese sentimente van die onlangse 
verlede gedistansieer het – te bewerkstellig, en voor lank kon die Suid-Afrikaanse Jode 
weer die welvaart en vertroue geniet wat hulle voor die 1930’s te beurt geval het. 

Die Afrikaners

Teen 1930 het Afrikanerboere steeds meer as 80% van die landbouproduksie gelewer. 
Maar tot die Tweede Wêreldoorlog was die posisie van die meeste boere ver van ver-
seker. Hulle het hulle steeds op die regering beroep om pryse te stabiliseer en hulle te 
help om hul houvas op arbeid verder te verstewig. Maar die Afrikaners was vinnig besig 
om te verstedelik, van 29% in 1910 tot 50% in 1936 en 75% in 1960. In 1936 het hulle ’n 
kwart van die wit bevolking van sowel Kaapstad as Johannesburg uitgemaak, en die helfte 
van dié van Pretoria en Bloemfontein. Die entrepreneursaktiwiteite van die Afrikaners 
was egter uiters beskeie. In 1937 het die Johannesburgse koerant Die Transvaler geskat 
dat daar altesaam nie meer as twintig Afrikanerondernemings in die stad was nie. Die 
opvoedkundige vlak van die Afrikaners was ook steeds laag. Uit honderd wat saam begin 
skoolgaan het, het 44 die skool verlaat sonder om die agtste jaar (standerd ses) te slaag, 
17 die tiende jaar (standerd agt) geslaag en slegs agt matriek voltooi. Minder as drie het 
universiteit toe gegaan. 

In baie van die witkraagberoepe was Afrikaners swak verteenwoordig; in 1939 was 
slegs 3% van die mense in die beroepskategorie met die meeste prestige (eienaars van 
maatskappye, direkteure en vervaardigers in eie diens) Afrikaners. Van die wit bevolking 
het die Afrikaners 3% van die ingenieurs, 4% van die rekenmeesters, 11% van die regsge-
leerdes, 15% van die mediese dokters en 21% van die joernaliste uitgemaak. Minder as ’n 
kwart van die senior staatsamptenare het Afrikaans as eerste taal gepraat. 

Slegs ’n kwart van die vakleerlinge in geskoolde ambagte was Afrikaners. ’n Derde 
van die werkende Afrikaners was handearbeiders wie se wit vel, eerder as hul vaardig-
hede, dikwels al was wat hulle teen kompetisie beskerm het. In 1939 was byna 40% van 
die volwasse manlike Afrikaners in Johannesburg in vier beroepskategorieë gebondel: 
ongeskoolde arbeider, mynwerker, spoorwegwerker en messelaar, vergeleke met 10% 

‘‘AS ’N MINDERWAARDIGE BEHANDEL’’
Die studiestuk Kerk en Stad gee ’n beeld 
van die stedelike Afrikaner in die 1930’s 
en vroeë 1940’s:  

‘‘Sy armoede, knegskap en verleentheid 
om te werk, besiel hom met ’n gevoel van 
afhanklikheid en minderwaardigheid . . . 
Onder die indruk dat hy onwelkom is, is sy 
houding dan ook teen hom; hy doen hom 
swak voor, hy is sku, kom met die hoed in 
die hand en mis die selfvertroue van die 
Engelse werksoeker. Hy geniet geen in-
vloed en voorspraak van beter gesteldes 
nie; sy volk is arm en onder geskik aan die 
wêreldmag wat die Engelse arbeider steun. 
Hy word deur ander nasies geringgeskat 
en verag.’’

Eric Louw, een van die eerste Afrikaner-
diplomate, het aan D.F. Malan, leier van die 
Nasionale Party in die Kaapprovinsie, ge-
skryf en hom teen enige koalisie hoege-
naamd gewaarsku: 

‘‘Ons moet die feit erken dat die Engelse 
seksie ‘sterker’ is as die Afrikaner-seksie. 
Op taalgebied is hulle sterker omdat hulle 
taal ’n wêreldtaal is. Op ekonomiese ge-
bied is hulle veel sterker omdat feitlik al die 
besigheid van die hele land in hul hande 
is. Die ‘gemiddelde’ Engelse Suid-Afrikaner 
is beter opgevoed as die gemiddelde Afri-
kaanssprekende – en wel omdat die gros 
van die Afrikaanssprekendes op die platte-
land en op boereplase woon, terwyl die 
gros van die Engel se stedelinge is. Dan ook 
gee die ‘Britse konneksie’ aan die Engelse 
’n sekere mate van politieke en morele 
sterkte . . . ’n Eg republikeinse party is 
die enigste middel om die ou nasionale 
gees te laat herleef. Ons volk moet ’n ideaal 
hê – iets om na te streef en iets om voor 
te veg.’’
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links: Die feestelike herdenking van die 
Groot Trek in 1938 het enorme massa-geesdrif 
onder Afrikaners laat opvlam. ’n Simboliese 
ossewatrek het op verskillende roetes deur 
die land gereis. Mans en vroue, dikwels in 
Voortrekkerdrag, het oral die waens ingewag 
en geesdriftig ontvang. Strate is hernoem na 
Voortrekkerleiers. In dié tyd het vleisbraaiery 
ook inslag by stadsmense gevind.



van die manlike nie-Afrikaners in dié beroepe. Engels was oorweldigend die taal van 
sukses en vooruitstrewendheid. Die gevolg was dat baie Afrikaners uit die werkersklas ’n 
swak selfbeeld gehad het (kyk kassie op p. 282). 

Die halfgeskoolde en ongeskoolde Afrikanerwerkers het meestal tot die algemene vak-
bonde behoort. Alhoewel Afrikaners 80% van die ledetal van wit vakbonde uitgemaak 
het, was slegs 10% van die sekretarisse Afrikaners. E.S. (Solly) Sachs, ’n kommunis wat 
sy vakbond van hoofsaaklik vroulike Afrikaanse klerewerkers uitmuntend bestuur het, 
het bytende kommentaar gelewer op die weiering van die vakbonde om die kultuur en 
tradisies van Afrikanerwerkers te respekteer. 

Teen 1930 het die Afrikanergemeenskap van ’n miljoen mense die politieke mag gehad, 
maar by hul intellektuele leiers was daar die ernstige vrees dat die groot getal Afrikaners 
wat hopeloos arm was ’n bedreiging vir wit oorlewing ingehou het. Die kwessie van wit 
armoede was sedert die 1890’s ’n vraagstuk in die wit politiek. ‘‘Armblanke’’ is ’n term 
wat, soos ‘‘segregasie’’, uit die VSA ingevoer is. Dit is nooit bevredigend gedefi nieer nie 
en daar is oor die algemeen aanvaar dat dit na wittes verwys wat so arm is dat hulle nie in 
staat is om hulle as lede van die heersende groep te handhaaf nie. 

Daar kon lank maar net ingeligte raaiskote gewaag word oor hoeveel Suid-Afrikaanse 
armblankes daar was. In 1916 is gemeen dat die syfer 106 000 was. In 1932 het die ver-
slag van die Carnegie-kommissie bevind dat daar 300 000 armblankes was (17% van die 
wit gemeenskap). Hendrik Verwoerd, ’n toekomstige eerste minister, se eerste bydrae tot 
die openbare lewe was sy ontleding van die Carnegie-verslag vir die kongres wat in 1934 
gehou is om die studie te bespreek. Hy het verklaar dat die armblankes ‘‘vir ’n baie groot 
deel van Afrikaanssprekende herkoms’’ was en het die syfer op 250 000 gestel – ’n kwart 
van die Afrikaners. 

E.G. Malherbe, een van die skrywers van die Carnegie-verslag, het weliswaar nie Ver-
woerd se nasionalistiese ingesteldheid gedeel nie, maar was dit met hom eens dat Afri-
kanerarmoede ’n kolossale probleem was. Hy het bevind dat indien die kategorieë ‘‘baie 
arm’’ en ‘‘arm’’ bymekaargetel word, meer as die helfte van die wit skoolkinders uit huise 
kom wat nie in staat is om vir hulle behoorlik van kos en klere te voorsien nie. Malherbe 
het die algemene wit denke oor dié kwessie verwoord, naamlik dat die armblankes ‘‘’n 
bedreiging vir die selfbehoud en aansien van die wit mense [is] waar ons te midde van ’n 
naturellebevolking leef wat ons bevolkingsyfer met 5 teen 1 oortref’’. 

Die mees ooglopende verklaring vir die Afrikaners se armoede was hul grootskaalse 
deelname aan bestaansboerdery, waarvoor ’n relatief lae opvoedingspeil nodig was. Se-
dert die tweede helfte van die 19de eeu het verskeie rampe die beesboere getref, veral 
droogtes, siektes (in die besonder die runderpes van die 1890’s), die agteruitgang van 
die grond weens oorbeweiding en die verwoestende verliese as gevolg van die Suid-
Afrikaanse Oorlog. Die verstedeliking van die Afrikaner was dikwels chaoties en het groot 
getalle met weinig of geen kwalifi kasies nie in die stedelike arbeidsmark ingestoot. 
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links: ’n Groep wit ongeskoolde werkers 
in die depressiejare. ’n Derde van die 
werkende Afrikaners in dié jare was hande-
arbeiders wat dikwels om werk moes meeding 
met swart mense wat met ’n veel swakker 
besoldiging genoeë geneem het.

middel: Afrikanerwerkers van die spoorweë, 
wat ’n heenkome vir talle ongeskoolde wit 
werkers gebied het.

regs: Wit dorpsmense wat in armoedige 
omstandighede geleef het. Die Carnegie-
kommissie het probeer om die verskynsel 
van armblankedom te beskryf en te defi nieer. 
J.R. Albertyn, die opsteller van die verslag 
oor dié mense se maatskaplike situasie, het 
hulle beskryf as wetsgehoorsame en gelowige 
mense wat probeer om hul gesinne bymekaar 
te hou, maar nie oor die nodige ambisie, 
spaarsaamheid en verstand beskik nie en 
dus daartoe neig om liggelowig, oneerlik, 
onverantwoordelik, lui en lusteloos te raak. 
In sy verslag oor onderwystoestande het 
E.G. Malherbe ’n armblanke gedefi nieer 
as iemand “wat, vanweë ’n gebrek aan 
intelligensie, onderwys en en temparementele 
gebreke, of vanweë fi siologiese omstandighede, 
’n geestesgesteldheid teenoor die lewe het wat 
verhoed dat hy ’n behoorlike lewenspeil kan 
bereik of handhaaf wanneer hy blootgestel 
word aan die ekonomiese kragte om hom.” 
Maar Malherbe het ook wit armoede in 
relatiewe terme omskryf: “’n Aansienlike deel 
van ons wit bevolking daal tot benede die 
ekonomiese lewenspeil wat ons aanvaar ’n 
wit man teenoor die naturel moet handhaaf 
op grond van sy wit vel.” Armblankedom 
is dus nie net as ’n maatskaplike probleem 
beskou nie, maar ook as deel van die 
rassevraagstuk in die land.



Maar daar was allerhande ander ‘‘verklarings‘‘ vir die Afrikaners se armoede. Vir die 
groep self was die mees kwetsende die mite dat daar iets geneties met hulle verkeerd 
was. Die joernalis M.E. Rothmann het gehoor hoedat sir Carruthers Beattie, rektor van 
die Universiteit van Kaapstad, ewe nonchalant ’n openbare vergadering meedeel dat 
armblankes ‘‘intellektueel agterlik is en dat daar iets ingebore in die Afrikaners is as 
gevolg waarvan die verskynsel [van armblank-wees] in hul geval sulke ontstellende afme-
tings aanneem’’. 

Die Unieregering het van die begin af ernstig aandag aan die krisis gegee. Tussen 1912 
en 1926 het die bedrag wat aan onderwys bestee is, as ’n persentasie van die begroting 
verdubbel, en so ook die aantal wit leerders. Teen 1931 was daar ambag- en nywerheid-
skole dwarsoor die land. Kosskole vir behoeftige kinders het help verseker dat daar feitlik 
geen wit kinders meer buite die skool was nie. 

Maar in die laat 1920’s wou dit weer lyk asof die vraagstuk ’n kritieke omvang gaan aan-
neem. Die hoofrede was die wêreldwye ekonomiese krisis wat in 1929 begin het en die 
uitgerekte droogte wat in die vroeë 1930’s oeste vernietig en vee afgemaai het. In ’n des-
perate poging om te verhoed dat ’n kolossale golf verarmde boere die grond verlaat, het 
die Hertzog-regering lenings aan boere beskikbaar gestel. Terselfdertyd het dit werkloos-
heidverligting en subsidies vir tydelike werk op openbare projekte befonds. Maatreëls 
om armoede te verlig, wat 2,6% van die 1930-begroting uitgemaak het, het in 1933 tot ’n 
verstommende 15,8% gestyg. 

Dié skemas het ’n mate van opleiding vir ongeskoolde arbeiders verskaf, onderwys 
en opleiding aan hul kinders gegee sodat hulle aan die armoedekringloop kon ontkom, 
en gratis behuising en mediese dienste beskikbaar gestel vir diegene wat aan openbare 
projekte gewerk het. Baie van die skemas het die infrastruktuur van die land bedui-
dend uitgebou, o.m. bosbounedersettings, besproeiingskemas en die bou van paaie en 
spoorlyne. 

Ná die verslag van die Carnegie-kommissie het die Nederduitse Gereformeerde Kerk 
in 1934 ’n volkskongres belê en later ’n Verslag van die Volkskongres gepubliseer, waarin 
die bevindings bespreek en maniere aan die hand gedoen is om wit armoede een van die 
topprioriteite op die nasionale agenda te maak (kyk kassie op p. 282).

By geleentheid is die gedagte geopper dat kwotas ingevoer moes word om die Afrika-
ners te help om toegang tot die professies en die sakewêreld te verkry. Die vernaamste 
voorstander hiervan was Hendrik Verwoerd, wat in 1937 in Johannesburg aangekom het 
om die redakteur van Die Transvaler te word. 
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In die eerste uitgawe van Die Transvaler in 
1937 het die redakteur, Hendrik Verwoerd, 
’n lang artikel geskryf onder die opskrif 
‘‘Die Joodse kwessie uit die NP se oog-
punt’’. Hy het betoog dat daar ’n belange-
botsing tussen die ‘‘benadeelde Afrikaner-
meerderheid en die bevoorregte Joodse 
minderheid’’ bestaan het. Volgens Verwoerd 
was die hoofprobleem dat die Jode in die 
handel en nywerhede oorverteenwoordig 
was. Die rede hiervoor was dat hulle lank 
voor die Afrikaners in die dorpe en stede 
was en daarom die handel en ny werhede 
saam met mense van Britse her koms oor-
heers. 

Gevolglik was die Afrikaner verplig ‘‘om 

’n handlanger te word’’, of ’n onderhorige. 
Joodse oorheersing van die ekonomie het 
die jonger geslag van Jode in staat gestel 
om Afrikaners in die professies en die sake-
wêreld te verdring. Afrikaners het begin voel 
‘‘dat die Jode ’n wurggreep op hul voort-
bestaan het’’. 

Verwoerd het wetgewing aanbeveel wat 
sou verseker dat elke wit bevolkingsgroep 
‘‘’n deel van die hoofberoepe na gelang 
van hul aandeel aan die blanke bevolking’’ 
geniet. Aangesien die Jode se aandeel aan 
die klein- en groothandel so groot was, 
sou ’n NP-regering weier om verdere han-
delslisensies uit te reik totdat die Joodse 
aandeel terug in verhouding tot hul deel 

van die wit bevolking was (dit is algemeen 
op 4% geskat). Verwoerd het dit as ‘‘ewe-
wigtige verspreiding’’ beskryf, maar byge-
voeg dat ‘‘hierdie ook ’n kwotastelsel 
genoem word’’. Hy het bygevoeg: ‘‘Enige 
diskriminasie moet verdwyn sodra die reg-
te balans bereik is.’’

In die 1950’s is op ’n geheime beraad 
van die Afrikaner-Broederbond voorgestel 
dat ministers oorreed word om Afrikaner-
ondernemings ‘‘in ’n meerdere of mindere 
mate deur die toekenning van kwotas’’ te 
help. Anton Rupert en Andreas Wasse naar, 
twee Afrikaanse sakeleiers wat lede van 
die bond was, het dit verwerp en die idee 
is laat vaar.

HENDRIK VERWOERD EN KWOTAS 

Die kwessie van wit armoede was sedert 
die 1890’s ’n vraagstuk in die wit politiek, 
maar in die 1930’s het dit ’n kritieke punt 
bereik. Sekere hooftemas in die Afrikaner se 
debat oor wit armoede kan uitgelig word. 
Daar is erken dat swart armoede ook net so 
skreiend as wit armoede was. Om te reg-
verdig dat daar slegs op die wittes gefo kus 
is, is aan die hand gedoen dat om die pro-
bleem van wit armoede op te los ook tot 
die voordeel van ander gemeenskappe sou 
wees. Die NGK se volks kongres van 1934 
het beklemtoon dat die rehabilitasie van die 
wit armes ook gesien moes word as ‘‘bil-
lik en gesond’’ jeens swart mense. Maar 
daardie siening sou spoedig vervaag.  

In die verslag van die Carnegie-kom-
missie se ondersoek na die probleem van 
armblankes word beter opvoeding en ver-
al beter beroepsvoorligting, meer geleent-
hede vir die verwerwing van vaardighede, 
en meer werkgeleenthede in die dorpe en 
stede aan die hand gedoen. Maar dit het 
ook tot die slotsom gekom dat wit selfon-
derhoudendheid lewensbelangrik vir die 
oplossing van die probleem is. Navorsers 
het ernstig gewaarsku teen die neiging 
on der die armes om op liefdadigheid en 
staatshulp aanspraak te maak. Nasionale 
Party-politici, veral D.F. Malan, het egter die 
teenoorgestelde standpunt ingeneem. By 
die herdenking van die Groot Trek in 1938 
het Malan gesê: ‘‘Suid-Afrika verwag van 
sy arm blankes om blank te bly.” Die Na -

sio nale Party was daartoe verbind om die 
armblankes te help ‘‘om blank te lewe’’. 

Die intellektuele leiers onder die Afrika-
ners het die opvatting begin uitdra dat Afri-
kanerarmoede slegs die hoof gebied kan 
word indien die gemeenskap verantwoor-
delikheid vir die arm Afrikaners begin aan-
vaar. In ’n toespraak op die volkskongres het 
Malan die Carnegie-verslag se aan beveling 
beklemtoon dat die armes uit hul isolasie ge-
red word. ‘‘Hulle moet nie slegs as voor-
wer pe vir studie beskou word nie, en nog 
minder as voorwerpe vir liefdadig heid . . . 
Ons moet hulle as deel van ons volk be-
skou en behandel.’’ 

In 1938 het ds. J.D. (Vader) Kestell van 
Bloemfontein ’n oproep gedoen vir ’n mag-
tige reddingsdaad om die nasate van die 
Voortrekkers te red wat ‘‘in hopelose ar-
moe de leef, materieel, moreel en geeste-
lik’’. Geen regeringsliefdadigheid of hulp van 
buite sou die probleem oplos nie; die ant-
woord het in etniese solidariteit gelê. ‘‘’n 

Volk is ’n geïntegreerde geheel – die rykes 
en die armes. Daar is geen on oorbrugbare 
kloof tussen hulle nie. Indien armlastigheid 
nie bekamp word nie, sal dit die ruïnasie van 
die hele volk beteken. ’n Volk red homself.’’

Snelle ekonomiese groei ná 1933 het 
gehelp om wit armoede te verlig. Die de-
partement van arbeid het in 1939 gemeld 
dat dit werk kan verskaf aan elke weerbare 
wit man wat bereid is om ongeskoolde ar-
beid te verrig as deel van spesifi eke pro-
jekte wat daarop ingestel is om werkloos-
heid te bekamp. In die oorlogsjare was die 
vraag na arbeid so groot dat die regering 
sulke projekte kon staak. 

Hierdie oproep dat die Afrikanervolk 
‘‘homself moet red’’ het ’n hooftema in die 
ideologie van die nasionalistiese beweging 
geword. Maar terwyl dit waar was dat die 
sosiale integrasie van die armes in die Afri-
kanergemeenskap ’n belangrike rol ge speel 
het, het dié slagspreuk die staat se groot 
bydrae misgekyk.

REDDING VAN DIE ARM AFRIKANERS
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