
Hoofstuk Twaalf

Depressie en oorlog 

Ekonomiese ellende en politieke reaksie 

Volgens die ekonoom S.P. Viljoen besef min mense vandag hoe swak Suid-Afrika se mynbou 
en landbou in die 1920’s en 1930’s was, vóór die goudprys in 1933 skerp gestyg het. Teen 
1925 het die land ’n bruto binnelandse produk (BBP) van slegs R537 miljoen gehad, waartoe 
die landbou 21%, die mynbedryf 16,2% en die sekondêre nywerhede net 7,8% bygedra het. 
Viljoen voeg by: ‘‘In ’n nuwe ontwikkelende land is die nywerhede sonder uitsondering die 
groeisektor, en gevolglik was Suid-Afrika se ekonomiese struktuur destyds [in die 1920’s] 
net so onontwikkel as dié van die meeste Afrikalande vandag [in die vroeë 1980’s.]’’ Teen die 
laat 1920’s het nywerheid steeds ’n ernstige tekort aan kapitaal ondervind; meer as die helfte 
van die mynwinste is as dividende na die buiteland gestuur. Die regering het ’n belasting van 
slegs 5% gehef op die waarde wat deur die goudmyne toegevoeg is. Onder die volgende 
bewind, gebaseer op die saamgesmelte partye van Hertzog en Smuts, het die belasting op 
die mynbedryf skerp gestyg sodat dit teen 1936 op 15% gestaan het. 

In 1929 het ’n swaar slag die ekonomie getref. Die Depressie, wat met die ineenstorting 
van die New Yorkse Aandelebeurs begin het, het vinnig deur die ontwikkelde wêreld 
versprei. Dit het die kloof tussen fasciste en kommuniste, tussen sosialiste en nasionaliste 
vinnig verbreed. Dit het Adolf Hitler die hupstoot gegee wat hy nodig gehad het om aan 
bewind te kom. Suid-Afrika se uitvoermark het in duie gestort, en daar het ’n ekonomiese 
vertrouenskrisis ontstaan op ’n skaal soos nooit vantevore ervaar is nie. In Suid-Afrika is 
die ellende deur ’n uitgerekte droogte vererger. Teen 1933 het die vervaardigingsuitset 
met ’n vyfde gedaal (vergeleke met 1929), en was 22% van alle bruin en wit mans as 
werkloos geregistreer. Werkers het hulle teen loonverlaging verset en werkgewers het 
vakbonde probeer vernietig. Landbou-inkomste het met die helfte verminder; wolboere 
moes nou vier maal soveel wol uitvoer om dieselfde hoeveelheid buitelandse valuta te 
verdien as vyf jaar vantevore. 

Teen die middel van die 1930’s het die Depressie en die droogte skape met 15 miljoen 
stuks verminder. Tussen 1929 en 1933 het die prys van mielies, die vernaamste landbou-
produk, met die helfte gedaal. Stygende bedryfskoste as gevolg van die land se oorge-
waardeerde betaalmiddel en laer pryse het talle boere in die skuld gedompel. Party het 
gedreig om hul skuld te repudieer. Daar was rede om te vrees dat van die handelsbanke 
gedwing sou word om te sluit. 

Die bruin stem

In die verkiesing van 1929 het die Nasionale Party (NP) vir die eerste keer die mag op 
eie houtjie oorgeneem. Dit het die steun van die oorgrote meerderheid van die Afrika-
ners gewerf, maar kon nie daarin slaag om meer as 10% van die bruin kiesers te lok nie. 
D.F. Malan, die Kaapse NP-leier, het sy vroeëre siening laat vaar dat bruin mense een 
van drie “rasse” verteenwoordig en het laat blyk dat hy nie ten gunste was van ’n beleid 
wat van die bruines ‘‘’n defi nitiewe rassegroep’’ sou maak wat veronderstel is om volgens 
hul eie rassebelange te stem nie. Bruin kiesers, so het hy verklaar, behoort as burgers van 
Suid-Afrika na die stembus te gaan. 

Twee ontwikkelings het tot ’n herbesinning aanleiding gegee. Die een was die stemreg 
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Vee in ’n droë rivierbedding tydens die uit -
mergelende droogte wat in Suid-Afrika met 
die wêreldwye ekonomiese depressie gepaard 
gegaan het. Inkomste uit landbou het met die 
helfte verminder, en wolboere moes vier keer 
soveel wol as vyf jaar tevore uitvoer om die -
selfde inkomste te verdien. Die prys van 
mie lies, die grootste landbouproduk, het van 
1929 tot 1933 met die helfte gedaal. Stygende 
kostes en laer pryse het menige boer na skuld 
gedryf en sommige het gedreig om hul skulde 
te  repudieer. 



Die wetsontwerp is aanvaar met slegs elf lede wat daarteen gestem het. Die wetge-
wing het die leiers van die All-African Convention verdeel. Party het ’n swart boikot van 
die verkiesing van twaalf lede van ’n Naturelle-Verteenwoordigende Raad voorgestel, ’n 
instelling van 21 lede wat ’n mening kon uitspreek oor wetsontwerpe wat swartes raak. 
Jabavu het ’n boikot verwerp en dit ‘‘wraak in ’n bottel’’ genoem. Dit kon slegs slaag in-
dien niemand die oproep om die boikot verontagsaam nie. 

Een van die Kaapse verteenwoordigers wat tot die Parlement verkies is, was Margaret 
Ballinger wat een van die mees bekwame parlementariërs van die 20ste eeu geword het. 
Haar dilemma was dat terwyl sy as ’n ‘‘naturelleverteenwoordiger’’ die hardvogtigheid 
van rasseverdrukking aan die kaak probeer stel het, sy terselfdertyd deel was van ’n stelsel 
wat swart leiers toenemend as onhoudbaar beskou het. 

’n Herrysende Afrikanernasionalisme

’n Herrysende Afrikanernasionalistiese beweging het sy dinamiek hoofsaaklik uit drie bronne 
getrek: die ontwikkeling van Afrikaans as ’n hoë kultuurtaal, die uitdra van ’n nasionalistiese 
geskiedenis en die poging om Afrikaanse sakeondernemings te bevorder. 

Afrikaans is in 1925 as amptelike taal erken, al was daar toe nog net ’n paar gerekende 
werke, hetsy fi ksie of vakliteratuur, in die taal. In 1932 was Afrikaans slegs in ’n kwart 
van die wit sekondêre skole die enigste onderrigmedium, vergeleke met die helfte waar 
Engels en nog ’n vyfde waar albei gebruik is. Daar is gevrees dat Afrikaans spoedig deur 
Engels uit die 20% skole wat albei tale gebruik het, uitgedruk sou word. 

Engelstalige koerante, en veral The Star, was geneig om alle pogings van Afrikanerkant 
om op gelykberegtiging vir die twee amptelike tale aan te dring, as ‘‘rassehaat’’ te veroor-
deel wat die verhoudinge tussen die twee wit ‘‘rasse’’ belemmer. Toe F.W. Beyers in 1931 

Feitlik al die hoofsprekers in die 1936-
debat oor die ontneming van die swart stem-
reg het gevra of dit billik, regverdig en Chris-
telik was. Die adjunk-premier, Smuts, het ’n 
afkeer van die wetsontwerp gehad, maar 
tog gemeen dat dit voldoende ‘‘regverdig-
heid, billikheid en vrug vir die toekoms’’ 
bevat het. Met ’n beroep op selfbehoud het 
die eerste minister, Hertzog, betoog dat 
niemand kon bewys dat die wit vrese vir 
’n swart getalleoorwig ongegrond is nie. 

Jan Hofmeyr, leier onder die liberale par-
lementslede, het sterk met albei verskil. Hy 
het enige wet wat op vrees gebaseer is 
teengestaan; dit sou nie daarin slaag om 
selfbehoud te verseker nie. Geen volk kan 
‘‘sonder dat dit hom sy eer, en uiteindelik sy 
sekuriteit sal kos, [stem]regte wegneem 
waarvoor daar nie voldoende gekompen-
seer word nie’’. Die wetsontwerp het swart 
mense tot ’n minderwaardige, gekwalifi seer-
de burgerskap gereduseer. ‘‘Die tingerige 
borswerings wat ons oprig sal weggevee 
word, maar ek glo dat die blote feit dat ons 

daardie borswerings oprig die dag sal be-
spoedig dat die gety gaan draai . . .’’ 

Nog ’n liberaal, F.S. Malan, het soos 
volg betoog in sy voorstel dat die Kaap-
provinsie se gekwalifi seerde stemreg na die 
ander provinsies uitgebrei word: ‘‘’n Mens 
kan nie die belange van ’n nasie verdeel op 
grond daarvan dat ’n man swart of bruin 
of wit is nie.’’ Hy het hom op die Kaapse 
liberale tradisie van J.H. (Onze Jan) Hofmeyr 
beroep. Hofmeyr het die breë beginsel 
neer gelê: ‘‘Hou een standaard vir die kie-
ser, maak die toets so hoog soos jy wil, 
maar as die man daardie standaard be reik, 
moenie ’n onderskeid maak nie; behandel 
hom soos ’n regmatige burger van die 
land.’’ 

Die leier van die opposisie, D.F. Malan, 
het skerp hiermee verskil. Vir hom was die 
gekwalifi seerde stemreg ’n wysmakery, en 
dit ‘‘was nie ernstig bedoel dat dit werklik 
ernstig bedoel was nie [sic]’’. Die oorheer-
sende beginsel was wit bestaansveilig-
heid. Selfs in die gewaande liberale Kaap-

kolonie het politici die stemregkwalifi kasies 
in 1887 en 1892 gewysig omdat hulle ge -
glo het dat daar ’n risiko aan verbonde was 
om te veel swartes te hê wat kwalifi seer. 
Indien jy die stemregkwalifikasie te laag 
maak, het Malan betoog, sal jy ’n swart-
mansland kry waarin ‘‘wit beskawing’’ nie 
sal kan oorleef nie. As jy dit steeds hoër 
maak, kry jy naderhand ‘‘’n klein beperkte 
kliek’’ van wit mense wat die land regeer. 
Minder gegoede wittes wat om daardie rede 
nie mag stem nie, sou geen beskerming 
teen uitbuiting hê nie.  

J.G. Strijdom het geredeneer dat in plaas 
daarvan om geld op grond vir swart mense 
uit te gee, die regering grond vir armblankes 
behoort te koop ‘‘wat dit baie meer nodig 
het’’. Heaton Nichols van Natal het daarop ge-
wys dat sowel armblankes as arm swartes 
besig is om na die stede te stroom waar 
hulle om werk meeding. Sonder om meer 
grond vir swartes te koop, sou dit on moont-
lik wees om ’n beleid van gebiedsegre gasie 
toe te pas of om armblankes op te hef. 

POGINGS OM DIE ONTNEMING VAN SWART STEMREG TE REGVERDIG
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N.P. van Wyk Louw (1906-1970), bo, 
en Elisabeth Eybers (geb. 1915), oorkant, 
word algemeen as die vernaamste Afrikaanse 
digters beskou van die geslag wat 
D.J. Opperman in sy doktorale proefskrif 
die “Digters van Dertig” genoem het.



in die appèlhof die eerste uitspraak in Afrikaans lewer, het The Star hom as ’n oud politikus 
geïdentifi seer wat ‘‘’n uiterste vorm van nasionalisme, veral wat die taalkwessie betref’’, 
nastreef. C.J. Langenhoven, die voorste skrywer van Afrikaanse volksliteratuur, het een-
maal ergerlik vir ’n Engelssprekende gevra: ‘‘Hoekom is my politiek altyd rassehaat vir 
jou, en jou rassehaat altyd politiek?’’ Die Afrikaner-Broederbond, saam met sy openbare 
arm, die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge, sou die vernaamste organisasie in 
die burgerlike samelewing word wat toegewy was aan die bevordering van die Afrikaner 
se ekonomiese en kulturele belange (kyk kassie).

Van die vroeë 1930’s af het Afrikaans voortgestu as ’n openbare en literêre taal en 
onderrigmedium. Vir digters en romanskrywers, maar ook vir geskiedkundiges en ander 
skrywers, was die uitdaging om ’n nasionale literatuur met ’n eie karakter op te bou. Die 
sintaksis en woordeskat van Afrikaans het reeds in groot mate die huidige beslag gekry. 
Die vertaling van die Afrikaanse Bybel het in 1933 verskyn en is allerweë toegejuig – 
anders as met die eerste konsepweergawe waarvan daar gesê is dat dit in ‘‘stompstert 
Hollands’’ geskryf is. D.F. Malan het die nuwe vertaling verwelkom as die grootste ge-
beurtenis op die gebied van kultuur en godsdiens in die lewe van die Afrikanervolk. Tussen 
1934 en 1937 het begaafde digters soos W.E.G. Louw, Elisabeth Eybers en Uys Krige hul 
eerste poësiebundels gepubliseer (sien kassie op p. 290).

 In die 1930’s het ’n nuwe geslag Afrikaners daarna gestreef om hulself te herontdek 
deur sowel die heldemoed as die lyding van die Groot Trek en die Suid-Afrikaanse Oorlog 
te erken en te eerbiedig. Skielik het daar ’n stroom boeke oor die oorlog verskyn, tesame 
met talle artikels in gewilde tydskrifte en koerante, wat byna almal die Boerevegters ver-
heerlik het, veral die heldhaftige weerstand van die bittereinders, en wat byna almal die 

Die Afrikaner-Broederbond het in 1918 in 
Johannesburg tot stand gekom. In 1929 
het die bond die Federasie van Afrikaanse 
Kultuurvereniginge, of FAK soos dit alge-
meen bekend was, gestig om die Afrikaanse 
kultuur en die ekonomiese aksie van die 
Afrikaners op ’n gekoördineerde wyse te be-
vorder. Feitlik alle Afrikaanse kultuurvereni-
gings is uiteindelik by die FAK geaffi lieer. In 
1929 het die Broederbond ook ’n geheime 
organisasie geword. 

Teen 1933 het die organisasie 1 003 
lede gehad in 53 takke of afdelings, waar-
van slegs vier in die Kaap was; die res was 
in Transvaal en die Oranje-Vrystaat. ’n Kwart 
van die lede was boere, en ’n derde was 
onderwysers en dosente. 

Die grootste invloed het van Potchef-
stroomse akademici uitgegaan, wat van die 
Neo-Calvinistiese denke deurdrenk was. 
Reg deur sy geskiedenis het die bond sy 
vernaamste invloed op die gebiede van die 
onderwys en kultuur uitgeoefen. Dit het 
se  kere aspekte van die druk georkestreer 
wat gehelp het om die tweetalige univer-
siteits kolleges van Pretoria en Bloemfon-
tein in Afrikaanstalige instellings te omskep. 

Dit het ook gehelp om die Afrikaanse ra-
dikaal nasionalistiese Nasionale Studente-
bond te stig. 

Die Broederbond het aktief deelgeneem 
aan die stigting van Volkskas in 1934 en 
aan die organiseer van die Ekonomiese 
Volkskongres in 1939. Etlike van die toe-
kom stige Afrikaanse sakeleiers soos Anton 
Rupert, Andreas Wassenaar en W.B. Coet-
zer, het lede geword. Hulle het egter hul 
lidmaatskap gebruik om invloed op die bond 
en sy lede uit te oefen, eerder as andersom. 

Toe D.F. Malan in 1933 smelting ver-
werp, het Hertzog sy gramskap gefokus op 
die instansies waarmee hy geassosieer is. 
Malan het inderdaad in Augustus 1933 ’n 
lid van die bond geword, maar in die kringe 
van die Kaapse NP en die Nasionale Pers 
beweeg, en nie een van sy hoof raad ge-
wers was ’n Broederbonder nie. Hertzog 
het op loop gegaan met ’n Broederbond-
rondskry we van April 1937 wat lui: ‘‘Die 
Afrikanerdom sal sy uiteindelike lots be-
stem ming van oorheersing in Suid-Afrika 
bereik . . . Broe ders, ons oplossing vir Suid-
Afrika se moei likhede is nie dat hierdie of 
daardie party die oorhand sal hê nie, maar 

dat die Afrikaner-Broederbond Suid-Afrika 
sal regeer.’’ Hy het die bond daarvan be-
skuldig dat dit ’n ‘‘Potch efstroomse fana-
tisme’’ versprei wat daarop uit is om die 
Engelse as ware bur gers uit te sluit. 

Hertzog het nooit bewys gelewer van 
die invloed wat hy aan die Broederbond 
toe ge skryf het nie. Eintlik was dit ’n klein 
orga ni sasie wat stadigaan besig was om 
homself op te bou, wat gesukkel het om sy 
invloed te laat geld en wat meestal as ’n 
debatforum gedien het vir ’n elite wat dik-
wels ver van die ware politieke aksie ver-
wyder was. 

 Dit het die verdelings in die geledere 
van die Afrikanernasionaliste weerspieël. 
Dit het geen beduidende rol in die ontwik-
keling van apartheid as ’n ideologie gespeel 
nie. Die meeste van die kabinetsministers 
in die NP-regering was ook lede van die 
bond en het dit as ’n klankbord gebruik vir 
meningsverskille in die geledere van die 
Afrikanernasionaliste. Die organisasie het 
probeer om die kabinet te beïnvloed, maar 
oor die algemeen was dit eerder die kabi-
net wat die bond gebruik het.

DIE AFRIKANER-BROEDERBOND
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klaaglike toestande in die konsentrasiekampe gelaak het, toestande wat grootliks vir die 
dood van 26 000 Boerevroue en -kinders verantwoordelik was. 

Ook die Groot Trek het baie aandag by volksgeskiedkundiges sowel as akademici ge kry, 
veral namate die honderdjarige herdenking van dié gebeurtenis in 1938 nader ge kom 
het. N.P. van Wyk Louw se koorspel Die dieper reg beeld die Voortrekkers uit as helde en 
heldinne wat die ‘‘roepstem van hul bloed’’ gevolg het. Die vierings het D.F. Malan en sy 
party ’n unieke geleentheid gebied om die boodskap uit te dra dat die Afrikaners ’n volk 
is wat self die mas moes opkom om te oorleef en steeds net op hulself kon vertrou. 

Teen die tweede helfte van 1938 was die vierings, wat deur die Afrikaanse Taal- en 
Kultuurvereniging gereël is, besig om enorme geesdrif onder die Afrikaners aan te 
wakker. Nege ossewaens het ’n trek van Kaapstad af onderneem. Die een roete het na 
Pretoria gelei, waar die hoeksteen van ’n massiewe nuwe monument ter ere van die Voor-
trekkers op 16 Desember gelê sou word. Dit was die datum van die Slag van Bloedrivier, 
waar ’n kommando onder Andries Pretorius in 1838 ’n deurslaggewende oorwinning oor 
’n groot leër van die Zulukoning Dingaan behaal het. Die ander roete het na die toneel 
van die veldslag in die noorde van Natal gelei. 

Om die trek weer te sien afspeel was ’n sensasionele belewenis wat enorme Afrikaner-
geesdrif aangewakker het terwyl die waens hul weg deur dorpies en stede oor die land 
heen gebaan het. Afrikanermans en -vroue wat die waens ingewag het, was dikwels in 
Voortrekkerdrag geklee, en die mans het Voortrekkerbaarde gehad. By plegtige geleent-
hede is kranse op die grafte van Afrikanerhelde gelê en is strate na Voortrekkerleiers 
genoem. ‘‘Die Stem van Suid-Afrika’’ is prakties tot die Afrikaners se volkslied verhef, 
terwyl die volksliedjies uit die FAK se sangbundel deel van die volkskultuur geword het.  

Op 16 Desember het ’n skare van 100 000 die hoogtepunt in Pretoria bygewoon. Die 
joernalis Schalk Pienaar, wat die waens van Kaapstad af vergesel het, het 30 jaar ná die ge-
beurtenis daaroor geskryf: ‘‘Dit het op ’n positiewe wyse bewerkstellig wat anders met ’n 
volk op ’n negatiewe wyse gebeur wanneer daar oorlog kom, wanneer die volk homself in 
sy wese bedreig voel. Die waentjies het . . . die volk van sy bestaan magtig bewus gemaak.’’

Die viering was bedoel om bo die partypolitiek verhewe te wees, maar dit was die NP 
wat die groot voordeel daaruit getrek het. Op ’n massavergadering op 16 Desember by 

N.P. VAN WYK LOUW: ’N MAN VAN

DIE LETTERE

Die vernaamste Afrikanerdigters van die 
1930’s, wat as die Dertigers bekend ge-
staan het, het radikaal met hul voorgan gers 
se romantiese tradisie gebreek. Hulle het 
hulle nie op die plaaslike en tipiese van die 
Afrikanerervaring toegespits nie, maar hulle 
tot universele temas gewend in verse van ’n 
veel hoër gehalte as die werk van die vorige 
drie dekades. 

Die leiersfi guur was N.P. van Wyk Louw, 
’n opvoedkundedosent aan die Universiteit 
van Kaapstad, digter, dramaturg en essayis. 
Hy het poësie geskryf met ’n wye verwy-
sings veld na die wêreldliteratuur en ook 
artikels oor die wêreldpolitiek vir ’n Afri-
kaanse jeugtydskrif, Die Jongspan. In 1934 
het Louw by die Broederbond aan gesluit, 
soos later ook sy enigste eweknie in die dig-
kuns, Dirk Opperman. Louw se essays van 
die laat 1930’s, wat as Lojale Verset en Be-
rigte te velde gepubliseer is, sou ’n enorme 
impak op die Afrikaner se intellektuele de-
bat hê. Vir Louw moes die nuwe Afrikaanse 
literêre beweging hom van ’n ‘‘koloniale 
mentali teit’’ bevry, wat steeds alle kulturele 
koers aan dui  dings uit Europa of Brittanje 
wou kry. 

Soms het Louw die spirituele en byna 
mistieke aard van nasieskap beklemtoon, 
maar hy het ook ’n boodskap uitgedra wat 
ingedruis het teen die onkritiese aanprysing 
van die werk van ander Afrikanernasionaliste. 
In sy vergesig was daar nie ’n metafi siese 
volk, of nasie, wat wag om ‘‘ontdek’’ te word 
nie. Die reg van ’n volk om te bestaan was 
nie ’n natuurlike reg nie en kon ook nie deur 
die groot moondhede gewaarborg word nie 
(’n verwysing na die München-ooreenkoms 
wat die status van Tsjeggo-Slowakye moes 
waarborg). ’n Volk ‘‘moet van dag tot dag 
opnuut geskep word deur die wil en die 
daad’’. Welslae was nie voorbestem nie, en 
in die geval van die Afrikaners as ’n klein 
groepie mense was die uitdaging inder-
daad enorm. Afrikaans moes daagliks met 
Engels, ’n groot wêreldtaal meeding.
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regs: Die feestelike herdenking van die 
Groot Trek in 1938 het tot ’n opwelling van 
geesdrif vir die “Afrikanersaak” gelei.



Bloedrivier het Malan hom in sterk historiese beelde uitgespreek terwyl hy die benarde 
toestand van die arm stedelike Afrikaners as die grootste uitdaging vir Afrikaneroorle-
wing uitgesonder het. Smuts het die viering in Pretoria bygewoon, maar nie gepraat nie. 
Hertzog het glad nie deelgeneem nie. 

Z.K. Matthews, ’n swart intellektueel en leiersfi guur in die ANC, het probeer om ’n 
positiewe noot te laat hoor. Hy het geskryf dat met die eeufeesviering ’n ‘‘ruimhartigheid 
en goedgesinde houding teenoor vroeëre vyande’’ aan die dag gelê kon word. Hy het na 
’n stelling verwys wat by ’n beraad van die NGK gemaak is, naamlik dat die Voortrekkers 
sosiale skeiding voorgestaan het sonder om te impliseer dat swart mense ‘‘verdruk en in 
hul ontwikkeling gestrem’’ moes word. Vir Matthews sou die beste Voortrekkermonu-
ment, afgesien van ’n verbetering in die swart gesondheidsdienste en onderwys, die 
opleiding van swart mense wees ‘‘vir werk onder hul eie mense in dienste tot hul voor-
deel’’ [sy klem]. Die argitekte van apartheid sou hierdie uitdaging spoedig aanvaar, op ’n 
manier wat Matthews waarskynlik nie in die gedagte gehad het nie. 

Ekonomiese mobilisering van die Afrikaner

In die eerste vier dekades van die eeu het Engelse maatskappye die mynbou-, vervaardiging, 
handel- en fi nansiële sektor volledig oorheers. Na raming was die aandeel van Afrikanermaat-
skappye in 1938, drie dekades ná Uniewording, soos volg: 1% in die mynwese, 3% in vervaar-
diging en konstruksie, 8% in die handel en 5% in die fi nansiële sektor. 

Ná die Suid-Afrikaanse Oorlog het die Afrikaners se spaargeld na trustmaatskappye, 
eksekuteursrade en landboukoöperasies begin vloei. In 1914 is die Nasionale Pers op 
Stellenbosch gestig en in 1915 het dit begin om Die Burger en in 1916 Die Huisgenoot te 
publiseer. Heel onverwags het laasgenoemde spoedig baie winsgewend geword. Dit is die 
Afrikaners se ‘‘volksuniversiteit’’ genoem, en in een stadium is dit deur ’n vyfde van alle 
Afrikanergesinne gelees. In 1918 is die Suid-Afrikaanse Nasionale Trust en Assuransie 
Maatskappy (Santam) gestig, en dié het die Suid-Afrikaanse Nasionale Lewens Assuran-
sie Maatskappy (Sanlam) in die lewe geroep. Dié twee assuransiemaatskappye het hulself 
as ‘‘egte Afrikaanse volksinstellings’’ bemark. Sanlam se leuse was: ‘‘Uit die volk gebore 
om die volk te dien.’’ Ná groot terugslae in die vroeë jare het Sanlam en Santam gestadig 
uitgebrei. In 1925 het ’n tydskrif wat die versekeringswese gedek het, Sanlam se opgang 
as ‘‘buitengewoon vinnig’’ beskryf. In die landbou was die eerste groot voorwaartse stap 
die stigting van die Ko-operatieve Wijnbouwers Vereniging (KWV) in 1924 in die Paarl. 

In die noorde het dit die Afrikaners lank gekos om van die verwoesting van die Suid-
Afrikaanse Oorlog te herstel. Hier het die staatskorporasies Yskor en Evkom (nou Eskom), 
onderskeidelik ’n yster-en-staalfabriek en ’n verskaffer van elektrisiteit wat in die 1920’s 
tot stand gekom het, geleenthede vir Afrikanerbestuurders gebied. 

Die paar Afrikanerondernemings wat daar was, was baie beskeie. Die Afrikaner-Broeder-
bond het ’n sleutelrol gespeel in die stigting in 1934 van die spaarbank Volkskas, wat 60 jaar 
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bo: Voorblaaie van De Burger en De 
Huisgenoot uit 1916.

links: Twee van die maatskappye wat met 
Afrikaners se spaargeld en kapitaal gestig 
is, was Sanlam, wat in 1918 in Kaapstad 
opgerig is, en Volkskas, wat in 1934 in 
Pretoria deur 60 lede van die Afrikaner-
Broederbond tot stand gebring is. Teen die 
einde van die 1930’s het Engelse maatskappye 
egter steeds heelwat meer as 90% van die 
ondernemings in die mynbedryf, die handel, 
die vervaardigingsbedryf en die fi nansiële 
sektor beheer.
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later tot Absa getransformeer sou word. Dit was nie slegs die winsmotief wat Afrikaner-
sakelui aangedryf het nie, maar ook hul verbetenheid om te bewys dat Afrikaners in die 
sakewêreld, die domein van Engelse of Joodse Suid-Afrikaners, kon presteer. 

Albert Wessels, ’n suksesvolle toekomstige entrepreneur, het geskryf dat toe hy in 1936 
in Johannesburg aanland, hy net drie Afrikanerondernemings van enige betekenis daar 
gekry het: die uitgewersmaatskappy Afrikaanse Pers, met sy sukkelende pro-VP-koerant 
Die Vaderland, die bank Volkskas . . . ‘‘en ’n klerewinkel vir mans wat spoedig bankrot sou 
raak’’. Hy het bygevoeg: ‘‘Ons was steeds bewus van die feit dat ons ouers verslaan was, 
en diep in ons bewussyn was daar ’n begeerte vir rehabilitasie en die drang om te bewys 
dat ons ten minste die gelykes van die veroweraars en hul nageslagte was.’’

Teen die laat 1930’s, ná die Depressie en die droogte, het die Afrikanerboere weer tot 
verhaal gekom. Hulle is deur boerderykoöperasies bygestaan wat sedert die 1920’s vinnig 
gegroei en dienste sonder winsbejag, sowel as voorskotte op komende oeste teen lae rente 
gebied het. Deur middel van nuwe beheerrade het die regering die pryse van die ver-
naamste landbouprodukte gestabiliseer. ’n Aansienlike deel van die risiko wat aan boer-
dery verbonde was, is deur die waarborg van ’n minimum prys uit die weg geruim. Teen 
die laat 1930’s en vroeë 1940’s het boere steeds luidkeels oor die arbeidstekort gekla, maar 
die meer ondernemendes onder hulle was gereed vir die groot oplewing wat aan die kom 
was. Baie van hulle het spaargeld bymekaargemaak en was gretig om dit te belê. 

Die eeufeesvierings van die Groot Trek in 1938 het as aansporing gedien om kapitaal 
te werf, met D.F. Malan en die Vrystaatse kerkleier J.D. (Vader) Kestell wat voorgestel 
het dat die beste huldeblyk aan die Voortrekkers sou wees om arm Afrikaners deur ’n 
reddingsdaad te help. 

Die Afrikaner-Broederbond het dit aan die FAK opgedra om ’n kongres te reël vir die 
skep van ’n groot volksfonds vir die opheffi ng van die arm Afrikaners. Die bond se uit-
voerende raad het vroeg in 1939 teen ’n ‘‘liefdadigheidsplan’’ besluit. Hulle wou eerder 
die Afrikaners se spaargeld belê in ondernemings wat die arm Afrikaners kon ‘‘red’’ deur 
hulle in diens te neem. Só kon die Afrikaners ook ’’ekonomies outonoom’’ word. 

Senior uitvoerende amptenare van Sanlam, met sy hoofkantoor in Kaapstad, het tot 
dieselfde slotsom gekom. Die maatskappy was gretig om weg te breek uit die eng beper-
kings van assuransie en landboukrediet waaraan dit onderworpe was, en om ’n eie fi nan-
sieringsinstelling te skep wat pogings kon 
sentraliseer om Afrikanerspaargeld vir be-
legging in belowende ondernemings te lok. 

Die dryfkrag van die Suid-Afrikaanse 
ekonomie was die mynhuise wat fondse vir 
belegging deur hul fi nansiële korporasies 

oorkant bo: Terwyl die Afrikaners met 
oorgawe die herdenking van die Groot Trek 
in 1938 gevier het, en die landsekonomie 
besig was om te herstel ná die dubbele ramp 
van die Groot Depressie en die langdurige 
droogte, het oorlogswolke in Europa begin 
saampak. Duisende swart mense, insluitende 
Lucas Majozi, het tydens dié oorlog in die 
Verdedigingsmag diens verrig. Majozi is 
ná die oorlog vereer vir sy dapper optrede 
toe hy by El Alamein talle gewondes onder 
vyandelike vuur na veiligheid gebring het. 

regs: Die opening van die eerste tak van die 
OK Bazaars. Dié handelsonderneming het 
’n instelling in Suid-Afrika geword en was 
dekades lank, op Coca Cola na, die bekendste 
handelsmerk in die land. Soos verstedeliking 
in die 1920’s en 1930’s versnel het, het ’n 
massamark vir bekostigbare voedsel en drank 
van redelike gehalte ontstaan. Die Suid-
Afrikaanse Brouerye, in 1895 gestig deur 
Jacob Letterstedt, en die OK Bazaars het aan 
hierdie behoeftes voldoen. Laasgenoemde 
maatskappy is in 1927 deur twee winkeliers, 
Michael Miller en Sam Cohen, tot stand 
gebring. Albei maatskappye het die waarde 
van gereelde advertensies in koerante besef. 



verkry het. Dié het, as genoteerde maatskappye op die Johannesburgse Effektebeurs, geld 
van beleggers wêreldwyd gelok. Die Afrika ner nasionaliste het dit as hul model geneem, 
maar wou dat hul fi nansieringsinstelling drie uiteenlopende doelwitte saamsnoer: om wins 
vir hul aandeelhouers te maak, om die gemeenskaplike vooruitgang van Afrikaners te 
bevorder en om Afrikaners te help om aan armoede te ontkom deurdat Afrikanerwerk-
gewers vir hulle ordentlike werk bied.

Tienie Louw se voorstel aan die Sanlam-direksie dat ’n fi nansieringsinstelling gestig 
word, weerspieël die gees van Afrikanerentrepreneurskap uit dié tyd. Dit was vanself-
sprekend dat ’n Afrikanerfi nansieringsinstelling gesonde sakebeginsels sou nakom en dat 
die winsmotief nie uitgesluit sou word nie. ‘‘Maar terwyl bestuur sou poog om die groot-
ste moontlike winste vir die aandeelhouers te maak, sal die hoofdoel altyd wees om die 
Afrikaner se posisie in die handel en nywerhede te versterk.’’ As afsonderlike onderne-
mings sou die inisiatiewe van Sanlam en die Broederbond nie veel verskil maak nie. Die 
leiers van die bond het weinig sakeondervinding gehad, en indien Sanlam op sy eie sou 
handel, sou wat hy doen, as eiebelang gesien kon word. Die bondgenootskap wat tussen 
die bond en Sanlam ontstaan het, het die lewensbelangrike geloofwaardigheid gegee aan 
’n veldtog om die Afrikaners se spaargeld vir belegging te lok. Dit kan nouliks toeval wees 
dat senior uitvoerende amptenare van Sanlam genooi is om lid van die bond te word. 

Die bondgenootskap se eerste stap was om ’n ekonomiese kongres te hou, wat as die Eerste 
Ekonomiese Volkskongres bekend gestaan het. Dit het in Oktober 1939 in Bloemfontein 
plaasgevind en is deur politici, sakelui en akademici bygewoon. Die armblanke probleem het 
min aandag geniet. Predikante en populistiese politici het geskitter deur hul afwesigheid. 
Die lys van sprekers het soos ’n ‘‘Wie’s wie’’ van toekomstige Afrikanerentrepreneurs gelees. 

Aansienlike pogings is aangewend om die heersende teenstand onder Afrikaners af te 
breek teen ’n vorm van kapitalisme waar individue verryk word sonder dat dit die ge-
meenskap baat. In sy openingsrede het L.T. du Plessis die doel gedefi nieer as ’n mobili-
sering van die volk ‘‘om die kapitalistiese stelsel baas te raak en te transformeer sodat dit 
by ons volksaard pas’’. Hierdie aangepaste kapitalistiese teorie is later ‘‘volkskapitalisme” 
genoem. Dit het beteken dat vrye onderneming nie primêr bedoel was om vir ’n individu 
of vir ’n handjie vol individue om hul eie ontwil rykdom te skep nie. Dit moes die Afrika-
ners help om uit hul ekonomiese knegskap te ontsnap, en vir die mense om hul regmatige 
aandeel aan die ekonomie te bekom. 

Die Volkskongres het drie instellings geskep: ’n fi nansieringsinstelling, ’n sakekamer en 
’n organisasie om met ’n ‘‘reddingsdaad” te help. Die belangrikste was die fi nansierings-
instelling, Federale Volksbeleggings (FVB), wat deur Sanlam beheer is. Afrikaners is gevra 
om by konvensionele belegging in aandele in gesonde Afrikaanse ondernemings betrokke 
te raak. Teen 1943 het meer as £2 miljoen se nuwe beleggings gegaan om aandele in 
Afrikaanse maatskappye te koop, die meeste hiervan deur FVB. Teen die einde van die 
Tweede Wêreldoorlog het FVB groot beleggings in visserye, wol, staal, chemikalieë en 
landbou-implemente gehad. Bonuskor, ’n beleggingsmaatskappy in die Sanlam-groep, was 
die eerste maatskappy wat op die Johannesburgse Effektebeurs genoteer is, en toevallig 
het dit op 26 Mei 1948 gebeur, die dag toe die NP die bewind oorgeneem het. 

Een van FVB se eerste lenings aan ’n klein Afrikaanse onderneming was aan die maat-
skappy wat aan ’n jong entrepreneur, Anton Rupert, behoort het. Binne twee dekades sou 
Rupert die Rembrandt-groep van maatskappye uitbou tot ’n wêreldwye konglomeraat met 
belange in tabakvervaardiging, wynproduksie en luukse goedere. Daar word geraam dat 
die Afrikaner se aandeel in sekere dele van die private sektor tussen 1938 en 1975 soos 
volg gegroei het: mynwese 1% tot 18%, vervaardiging 3% tot 15%, en handel 8% tot 16%.

Die waterskeiding van oorlog

Suid-Afrika is onvermydelik ingesleep by die oorlog wat in September 1939 in Europa uitge-
breek het. Die land se reg om nie aan Brittanje se oorloë deel te neem nie, was een van die 
mees brandende kwessies onder Afrikanernasionaliste gedurende die eerste drie dekades ná 
Uniewording. Nadat die Statuut van Westminster in 1934 aangeneem is, was genl. Hertzog 
een van dié persone wat geglo het dat Suid-Afrika se outonomie verseker was. In September 
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1938 het hy dit bevestig deur die kabinet tot ’n posisie van streng neutraliteit te verbind in-
dien Brittanje tot oorlog sou oorgaan. Jan Smuts het blykbaar hiermee akkoord gegaan, maar 
ná die Duitse inval in Tsjeggo-Slowakye het hy van plan verander. Hy het geglo dat Suid-
Afrika, ongeag die politieke prys, verplig was om te help om Duitsland onder Adolf Hitler te 
bedwing. Vir hom was Suid-Afrika se vryheid en die toekoms van die Westerse beskawing, 
selfs van die mensdom, op die spel. Tog was dit teen die middel van 1939 ondenkbaar dat hy 
met ’n baie klein meerderheid in die Parlement, en met die meeste van die kiesers waarskyn-
lik daarteen, die land by ’n oorlog sou insleep. 

Toe Hertzog kort voor ’n parlementsitting op 4 September 1939 voorstel dat Suid-Afrika 
neutraal bly, was Smuts en die helfte van die kabinet ten gunste van deelname. In die 
parlementêre debat het Hertzog ’n fl ater begaan deur enige kwaadwillige en aggressiewe 
bedoelings in die Nazi’s se buitelandse beleid te ignoreer. Wat hom betref, het Brittanje en 
Frankryk die oorlog oor hulself gebring deur in 1919 die vernederende vredesverdrag van 
Versailles op die Duitsers af te dwing, baie soos in 1902 met die republikeinse Afrikaners 
by Vereeniging gebeur het. 

Maar die ander deel van sy toespraak het groot oortuigingskrag gehad: Toetrede tot die 
oorlog met ’n verdeelde stem sou die vertroue tussen die twee wit gemeenskappe ernstig 
skaad. ‘‘Die Afrikanervolk het twee maal probeer om die Afrikaanssprekendes en die 
Engelssprekendes in een nasie byeen te bring,’’ het hy gesê met verwysing na die stigting 
van die Suid-Afrikaanse Party ten tyde van Uniewording, en smelting wat die stigting van 
die Verenigde Party tot gevolg gehad het. Hy het gewaarsku dat indien die tweede poging 
ook sou misluk, die skok vir die Afrikanervolk so groot sou wees dat dit jare sou kos om te 
herstel. ‘‘Maar as dit sou kom as gevolg van ’n oorlog waarmee ons niks te doen het nie, 
sal dit ons nasionale lewe vir vyftig of selfs ’n honderd jaar beïnvloed.’’ 

D.F. Malan het sy steun vir Hertzog op treffende wyse geformuleer. Indien Suid-
Afrika geen bande met Brittanje gehad het nie, sou die land seer sekerlik nie in ’n oorlog 
betrokke geraak het wat deur ’n konfl ik in die verre Oos-Europa veroorsaak is nie. Indien 
Suid-Afrika in elke oorlog ingetrek sou word waarin Brittanje betrokke raak, sou Malan 
onomwonde verklaar, kan jy “soveel oor vryheid praat as wat jy wil, maar is ons ’n land van 
slawe.’’ Smuts was ook reguit. Hertzog se toespraak het soos ’n regverdiging vir ‘‘Herr 
Hitler se optrede’’ geklink. Daar was by hom geen twyfel nie dat wat op die spel was, 
dieselfde was as toe oorlog in 1914 uitgebreek het: die gehalte van die regeringstelsel, 
‘‘die lot van die mensdom en die toekoms van ons beskawing’’. 

Hertzog se mosie is met 80 stemme teen 67 verslaan, en die stemming was groten deels 
volgens die etniese verdeling van die wit gemeenskap. Die goewerneur-generaal het Hert-
zog se versoek geweier om die Parlement te ontbind en ’n algemene verkiesing uit te roep. 
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Round Table, ’n gesaghebbende tydskrif, was van mening dat die faksie wat teen deelname 
aan die oorlog gekant was, op daardie tydstip ’n verkiesing sou gewen het. In plaas daarvan 
het die goewerneur-generaal Smuts versoek om ’n regering te vorm, en hy het Suid-Afrika 
die oorlog ingeneem. Hierdie gebeurtenis was ’n waterskeiding in die wit politiek en het 
ook die middelgrond met betrekking tot kwessies van ras en kleur tot niet gemaak lank voor-
dat die NP sy apartheidsprogram aangekondig het. Sonder die politieke polarisering wat die 
oorlog meegebring het, en wat van die tyd van die oorlogstem in 1939 toenemend langs taal-
lyne geloop het, is dit onwaarskynlik dat Malan se NP in 1948 aan die bewind sou gekom het. 

Suid-Afrika in die oorlog

Toe Suid-Afrika tot die oorlog toetree, was die staande mag slegs 260 offi siere en 4 600 
man sterk. Daar was geen vloot om van te praat nie, en slegs ses moderne vliegtuie. Jan 
Smuts het die bevel oorgeneem en feitlik die oorlogspoging verpersoonlik. Hy was nie 
slegs die eerste minister nie, maar ook die minister van buitelandse sake, minister van 
verdediging en die opperbevelhebber van die gewapende magte. Saam met voortrefl ike 
manne soos Pierre van Ryneveld en Hendrik van der Bijl het hy werk daarvan gemaak om 
die Verdedigingsmag op ’n oorlogsgrondslag te plaas.

Die oorlog was een van die mees verdelende kwessies wat die wit gemeenskap nog ge tref 
het. Oor die algemeen was die Afrikaners sterk teen die oorlog gekant. O.D. Schrei ner, ’n 
senior regter, het jare later ’n antwoord onthou wat ’n Afrikaanse getuie in die hof gegee 
het toe aan hom gevra is wat die term Afrikaner, wat hy etlike male gebruik het, vir hom 
beteken. Sy antwoord was: ‘‘Iemand wat teen die oorlog is.’’ Die redes vir die teenkanting 
teen die oorlog was kompleks: die skraal meerderheid in die Parlement ten gunste van 
die oorlog en die weiering van die goewerneur-generaal om ’n verkiesing ná Hertzog se 
val uit te roep; wrewel om by ‘‘Engeland se oorlog” ingesleep te word; simpatie met Duits-
land; en, onder party van die intellektuele leiers, steun vir die Nasionaal-sosialisme. 

Tog was meer as die helfte van die wit soldate wat aangesluit het, Afrikaners. Gedag tig 
aan die verdeeldhede het die regering uitsluitlik van vrywilligers gebruik gemaak. Die-
gene wat bereid was om buite die landsgrense diens te doen, het ’n spesiale eed van 
getrouheid afgelê en ’n spesiale kenteken gedra wat as ’n ‘‘rooi lussie” bekend gestaan 
het. Lede van oproerige anti-oorlogfaksies het hulle soms aangerand. Nogtans het alte-
saam 190 000 uit ’n moontlike 570 000 wit mans aangesluit.

Terwyl party van hulle aangespoor is deur die drang om vryheid en demokrasie te ver-
dedig, was ander gretig om te ontsnap uit die spiraal van armoede waarin hulle vasgevang 
was. Die soldy van £19 per maand vir ’n wit soldaat, die hoogste in die Gemenebes, was 
’n aantreklike proposisie. 

Slegs ’n klein gedeelte van die mans wat vir vrywillige diens aangemeld het, is as vegters 
in die frontlinie gebruik. Suid-Afrikaners het in Oos-Afrika (Julie 1940 tot November 
1941), Noord-Afrika (Mei 1941 tot November 1942), Madagaskar (Junie tot November 
1942) en Italië (April 1943 tot Mei 1945) geveg. Die belangrike veldslae was by Tobroek, 
waar ’n Suid-Afrikaanse divisie in Junie 1942 aan die Duitse Afrikakorps onder genl. Erwin 
Rommel moes oorgee, en by El Alamein, waar Rommel gedwing is om die aftog te blaas. 
Suid-Afrikaanse troepe was onder die eerstes wat Rome binnegegaan het. 

Suid-Afrika het tydens die oorlog 152 man in Oos-Afrika, 2 104 in Noord-Afrika en 753 in 
Italië verloor. Afgesien van die Springboklegioen, ’n vereniging van voormalige vrywilligers, 
is daar ná die oorlog geen organisasie gestig om die ideale van demokrasie en vryheid in 
Suid-Afrika te bevorder nie. Die mans het na hul onderskeie sosiale rolle in die samelewing 
teruggekeer. Die oorlog het nie hul politieke sienswyses verander nie. Ná die oorlog was 
daar ’n mate van ontgogeling, wat gehelp het om die verkiesingskaal teen Smuts te laat oor-
slaan. Vir die swart mans wat aangesluit het, het die oorlog nuwe wêrelde laat oopgaan, 
maar ook net weer hul ondergeskikte posisie tuis onderstreep (kyk kassie). 

Die tuisfront

Die oorlogspoging het die lewe van veral die wit Suid-Afrikaners ontwrig. Brandstofrant-
soenering het elke motor tot ’n afstand van slegs 640 km per maand beperk. Alle ver-
bruikersgoedere was skaars. Mense is afgeraai om nuwe huise te bou, en slegs ’n beperkte 

‘‘OM MET KNOPKIERIES TE VEG’’
Swart steun was veel meer voorwaardelik 
as in die Eerste Wêreldoorlog. Die ANC 
het daarop aangedring dat die rassebeleid 
verander word en dat swartes op dieselfde 
voorwaardes as wittes diens moet doen.

Die regering wou nie hiertoe instem nie, 
maar het dit spoedig nodig gevind om ’n 
hulpkorps in ’n niegevegshoedanigheid op 
die been te bring. Om nie die wittes aan-
stoot te gee nie, is daar besluit om die 
re krute met assegaaie en knopkieries te be-
wapen. Alhoewel die swartes nie as ge vegs -
troepe in die frontlinies diens gedoen het 
nie, moes hulle tog hul pligte in geveg-
sones uitvoer. ’n Ontstoke dr. A.B. Xuma het 
uitgeroep: ‘‘Daar word van hulle verwag om 
met knop kieries en assegaaie teen vliegtuie, 
tenks en artillerie te veg. Wat ’n bespotting!’’ 
In die praktyk het bevelvoerders egter nie 
gehuiwer om die swart soldate te bewa-
pen nie. 

Swartes was nie haastig om aan te sluit 
nie. Ná intensiewe werwing in Richmond, 
Natal, het die magistraat in rassistiese en 
paternalistiese taal gerapporteer: ‘‘Net twee 
ou boys van tussen 60 en 70 sê hulle sal 
graag gaan om skottelgoed te was.’’ Uitein-
delik is daar 76 000 swart en 45 000 bruin 
mense gewerf.

Daar was baie min swartes uit die gele-
dere van die geskooldes, en verreweg die 
meeste het uit die arm landelike gebiede 
gekom. Materiële oorwegings was deurslag-
gewend. Lede van die Native Military Corps 
wat in Noord-Afrika en die Midde-Ooste 
ge dien het, is as lyfbediendes, laaiers en 
wagte aangewend, en die meer vaardige 
manne as motorbestuurders, kokke, skryn-
werkers en telefoniste. 

Swart soldate wat die een of ander er-
ken ning vir hul dienste verwag het, is diep 
teleur gestel. By hul ontslag het hulle ’n kon-
tanttoelae van £2 ontvang, plus ’n pak bur-
ger klere en ’n gratifi kasie vir hoe lank hulle 
gedien het. Die meeste moes terugkeer na 
die landelike gebiede van waar hulle gekom 
het. Oor die algemeen is bruin troepe beter 
behandel, maar ook geen groot voordele het 
hulle te beurt geval by hul terugkeer nie.
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bedrag geld kon aan boumateriaal bestee word. Burgerlikes moes hul wapens en ammu-
nisie inlewer.

Die oorlog het geleenthede vir wit vroue geskep. Toe die vyandelikhede ’n hoogtepunt 
bereik, was daar sowat 65 000 vroue wat radartoestelle bedien en in wapentuigfabrieke en 
die Verdedigingsmag se administrasie gewerk het. Die oorlog het ook tot die diversifi kasie 
van die ekonomie aanleiding gegee. Die regering het die Nywerheidsontwikkelingskorpo-
rasie gestig om nuwe nywerheidsondernemings te help fi nansier. Groot nuwe geleent-
hede het ontstaan omdat die oorlog die invoer van fabrieksgoedere uit Brittanje feitlik tot 
stilstand gebring het. Die vervaardigingsektor het ’n klein maar toenemende aantal swart 
werkers in diens geneem wat op ’n vaste grondslag saam met hul gesinne gewoon het. 

Gedurende die oorlog het die regering die paswette verslap om die arbeidstekort in die 
snel groeiende ekonomie die hoof te bied. Mense het na die dorpe en stede gestroom. 
Tussen 1936 en 1946 het die verstedelikte deel van die wittes van 68% tot 75% vermeer-
der, terwyl dié van die bruines van 57% tot 61% en van die swartes van 18% tot 24% 
toegeneem het. Die aantal verstedelikte swart vroue het byna verdubbel. Teen 1948 was 
daar ’n swart bevolking van 8,5 miljoen, van wie ongeveer 2 miljoen in dorpe en stede 
gewoon het, vergeleke met die 1,6 miljoen stedelike wittes. 

Die snelle instroming het die reeds ontoereikende en rasgebaseerde infrastruktuur breek-
punt laat bereik. Gedurende die oorlogsjare is baie min huise gebou, wat tot ’n nypende 
woningnood en haglike behuisingstoestande gelei het. Dit het onwettige grondbesetting 
en die ontstaan van groot krotbuurte tot gevolg gehad. Swart werkers wat saam met hul 
gesinne gewoon het, het ietwat meer verdien as wat in die verlede die geval was, maar het 
steeds in betreurenswaardige omstandighede geworstel om te oorleef. Dit het ’n poten-
sieel plofbare mengsel vir dramatiese politieke en maatskaplike aksie geskep, maar die 
energie vir massa-aksie is ook ondermyn deur die daaglikse stryd om ’n bestaan. 

Die grense tussen wit en swart het veel minder ondeurdringbaar geword. Vrees vir 
onderlinge etniese geweld het toegeneem. In 1944 skryf Hendrik Verwoerd se Die Trans-
valer dat dit gevaarlik geraak het om in gebiede te woon waar die rasse meng, en dat die 
regering moet optree. 

In Verwoerd se eerste toespraak in die Parlement in 1948 verwys hy na ‘‘blankes en 
nie-blankes oor die hele Suid-Afrika heen verstrooi en vermeng . . . Blankes en nie-
blankes is besig om op ’n krisis af te stuur’’, het hy gesê, ‘‘met steeds meer onrus aan die 
kom, botsings in die dorpe, die vestiging op die grense van die dorpe van allerhande 
soorte gehuggies vol armoede en ellende, botsings op die treine, aanvalle op vroue.’’ Die 
Witwatersrand-streek het ‘‘een groot broeiplek van onreg en misdaad’’ geword. ’n Toe-
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bo: Swart hulptroepe wat as 
lorriebestuurders op oorlogdiens voorberei 
word, leer die grondbeginsels vas 
ratverwisseling.

regs bo: Die “woestynrotte”, soos 
infanterietroepe in die woestynveldtog 
genoem is.



name in swart-wit mededinging in die stedelike arbeidsmark sou ‘‘die mees skrikwekkende 
botsing van belange [veroorsaak] wat ’n mens jou kan voorstel’’. 

Ná die 1948-verkiesing het Verwoerd vir die Naturelle- Verteenwoordigende Raad gesê 
dat die enigste manier om ’n botsing te vermy, sou wees ‘‘om ’n ontwikkeling van mekaar 
geskei, te aanvaar’’. ’n Groot skok was die botsing tussen Zulu’s en Indiërs in Durban in 
1949, wat tot 147 sterftes, die verwoesting van 300 geboue en die beskadiging van nog 
1 700 gelei het.

 

Die ANC hergroepeer

Swart politieke leiers het die spanning nie toegekryf aan swart en wit wat die stedelike ruimte 
moes deel of saam moes werk nie, maar aan die stelselmatige diskrimasie teen swart mense. 
Nadat die African National Congress (ANC) in die 1930’s feitlik op sterwe was, het dit herleef 
weens die bedreiging van D.D.T. Jabavu se All-African Convention (AAC). Die AAC het in 
1936 as ’n oorkoepelende organisasie vir verskeie swart groepe die leiding geneem in ver  set 
teen die VP se segregasiewette. Die AAC het besluit om die nuwe Naturelle- Verteenwoordi-
gende Raad (NVR) te erken, wat voorsiening gemaak het vir sestien verkose swart lede en ses 
wit amptenare wat die regering oor kwessies moes adviseer wat swart mense raak. Dit het 
ook wit kandidate vir drie setels vir naturelleverteenwoordigers in die Parlement gesteun, en 
vir twee in die Kaapse Provinsiale Raad. Die ANC het spoedig hul voorbeeld hierin gevolg.

Die herlewing van die ANC het met die Jubileumkonferensie van 1937 begin, iets wat deur 
manne soos James Calata (’n Anglikaanse priester), Selope Thema (NVR-lid en redakteur 
van Bantu World) en die kommuniste J.B. Marks en Moses Kotane voorgestel is. Dit het 
momentum gekry toe ’n paar buitengewoon bekwame naturelleverteenwoordigers tot die 
Parlement verkies is, veral Margaret Ballinger en Donald Molteno wat ontdek het dat hulle 
die ANC-ideale deel en ten nouste met die ANC-leiers begin saamwerk het. Die eintlike deur-
braak het gekom toe dr. Alfred Xuma, ’n mediese dokter, in 1940 tot president verkies is. 

Terwyl hy dikwels van sy eie fondse gebruik gemaak het, het Xuma begin om die ietwat 
chaotiese organisasie in ’n meer doeltreffende liggaam te omskep wat in 1952 ’n op-
betaalde lidmaatskap van digby 10 000 lede sou hê. Hy het die grondwet gewysig, swart 
intellektuele leiers na die organisasie gelok en takke vir die massa gestig. Die klaerige 
nasionalisme van die ANC het plek gemaak vir ’n aggressiewe en oortuigde aanspraak op 
die regte van alle individue, ongeag hul kleur. 

Hoewel die herrese ANC aanvanklik nie afsonderlike verteenwoordiging verwerp het 
nie, het dit tog op swart verteenwoordiging op alle regeringsvlakke, die skrap van alle 
beperkings op swart grondbesit en die uitfaseer van trekarbeid aangedring. Daar is ’n 
reeks sosiaal-ekonomiese eise gestel: ’n bestaansloon, die algehele afskaffi ng van die kleur-
slagboom, erkenning van swart vakbonde en die opleiding van swartes vir gegradeerde 
poste in die staatsdiens. Onderliggend aan al dié eise was ’n omvattende verwerping van 
die opvatting dat Suid-Afrika ’n witmansland is. 

Die vroeë oorlogsjare het, ná die dekades van uitsiglose verdrukking, nuwe hoop 
gebring. Die oorwinnings wat die Spilmoondhede behaal het, het die regering bewus ge-
maak van die behoefte aan swart bondgenote. In 1942 het Jan Smuts daarvan gepraat dat 
segregasie ’n ‘‘kwade dag’’ beleef. Hy het ook die leier van die NP veroordeel omdat dié 
praat asof die land ’n bevolking van slegs 2 miljoen het ‘‘terwyl die naturel die land op sy 
rug dra’’ en kennelik ’n integrale deel van die algemene ekonomiese bestel uitmaak. Die 
sekretaris van naturellesake het gevra dat die ekonomiese kleurslagboom geskrap word. 

Die regering se maatskaplike beleid het in die rigting van hervorming begin beweeg. 
Dit het die gematigde swart leiers ’n mate van versigtige optimisme laat beleef. Halfpad 
deur die oorlog het die regering voorsiening vir ouderdomspensioene, ongeskiktheids-
toelaes en werkloosheidsversekering op ’n vaster grondslag geplaas en die beginsel geves-
tig dat swartes ingesluit moes word by enige vorm van bestaansorg en wetgewing vir 
sulke voordele. Swart studente kon aan party van die wit universiteite opgelei word as 
geneeshere, tandartse, sosiale wetenskaplikes en vir ander professies.  

Die regering het ook nie meer besteding aan swart onderwys beperk tot die inkomste wat 
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direk uit swart belasting afkomstig was nie. Gratis onderwys, gratis boeke en gratis skoolvoe-
ding in primêre skole is ingestel en besteding aan sekondêre onderwys vergroot. Teen die 
einde van die oorlog was besteding aan swart onderwys drie maal soveel as tien jaar vante vore. 
Ondanks die verhoogde besteding was die meeste swart kinders teen 1948 nie op skool nie. 

Nietemin het alle veranderings onder die Smuts-regering op ’n groter sin van regerings-
verantwoordelikheid teenoor swart mense gedui, asook op ’n meer tasbare erkenning van 
hul burgerskap. Gedurende die oorlogsjare het swartes groter vryheid geniet as vante-
vore. Reële inkomste in die vervaardigingsektor was skerp aan die toeneem. 

Die ANC het op verdere hervorming aangedring. Dit het die ‘‘African Claims in South 
Africa’’ aanvaar, wat op die lees van die Atlantiese Handves geskoei was en ’n Handves van 
Regte ingesluit het wat alle diskriminasie verwerp het. Dit het aan die Anti-pasveldtog 
van die SA Kommunistiese Party meegedoen. By die protesoptog teen die paswette in 
Johannesburg in 1944 was daar 20 000 betogers. 

Gedurende die oorlogsjare was daar ook verskeie stakings deur swart werkers, wat teen 
die 1930’s beter georganiseer geraak het. Swart vakbondleiers het moeg geraak om met 
hul wit eweknieë saam te werk en in 1938 het hulle die pro-Afrikanistiese Council for 
Non-European Trade Unions (CNETU) gestig. Max Gordon, ’n wit Marxis met Trot-
skiïstiese neigings wat etlike vakbonde georganiseer het, het dié groep leiers van rassisme 
beskuldig. Gana Makabeni, voorsitter van die CNETU wat ’n Marxis was en ’n Afrikanis 
geword het, het geantwoord dat wittes al wat instelling is oorheers, en toe gevra: ‘‘Moet 
ons selfs in ons eie instellings blanke leiers hê?’’

In 1941 het twee kommuniste, Edwin Mofutsanyana en Gaur Radebe, ’n konferensie 
gereël waarop die African Mineworkers Union (AMWU) gestig is, met J.B. Marks as die 
eerste president. Ondanks teistering deur die Kamer van Mynwese kon hulle teen 1944 
met ’n lidmaatskap van 25 000 spog. Hulle het erkenning, gereelde loonverhogings, die 
afskaffi ng van die kampongstelsel, die beëindiging van die verdeling van die werkers-
korps in stamverband, en ’n wetlike minimum loon geëis. 

Die Kamer van Mynwese het voor die Lansdowne-kommissie aangevoer dat die basiese 
loon van net meer as twee sjielings per skof voldoende was omdat die myne die werkers 
van voedsel en kamponghuisvesting voorsien het en die werkers ’n verdere bron van 
inkomste gehad het uit hul tuinakkers in die reservate wat hul gesinne kon voed. Maar ná 
ondersoek het die kommissie bevind dat die produksie in die reservate ’n ‘‘mite’’ en ’n 
‘‘rede vir ernstige kommer’’ is.
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bo: J.B. Marks (regs) doen verslag aan 
vakunielede in 1946. Marks het in 1928 
’n kommunis geword ná ’n toespraak van 
S.P. Bunting by ’n mynwerkersvergadering. 
Hy het die voorsitter van die African 
Mineworkers Union (AMWU) geword en 
in die uitvoerende komitees van sowel die 
ANC as die Kommunistiese Party gedien. 
Saam met twee ander kommuniste, Moses 
Kotane en Dan Thloome, het Marks die 
ANC beïnvloed om vir die herroeping van 
die paswette te veg en op algemene volwasse 
stemreg aan te dring. Toe die Afrikaniste in 
die ANC die kommuniste uit dié beweging 
wou skop, is die kommunistiese lede deur 
die meer konserwatiewe ANC-leierskap 
gesteun vanweë hul bydrae tot die ANC 
se bedrywighede. In 1945 het Marks die 
voorsitter van die Council of Non-European 
Trade Unions (CNETU) geword. Dit was die 
magtigste vakuniegroepering ooit in 
Suid-Afrika, met ’n ledetal van 158 000 
wat aan 119 vakunies behoort het en meer 
as twee vyfdes van die swart werkers in die 
handel en nywerheid verteenwoordig het. 
Hy het die AMWU in die epogmakende 
staking van 1946 gelei. In die 1950’s is 
Marks aangehou en herhaaldelik ingeperk. 
In 1962 is hy as die leier van die verbode 
Kommunistiese Party verkies. Hy het in 
1972 in ballingskap in Moskou gesterf.



Die kommissie het ’n geringe loonverhoging aanbeveel, maar in die lig van die lae wins -
gewendheid van die myne kon hy nie sy weg oopsien om aan te beveel dat swart vakbonde 
erken of trekarbeid afgeskaf word nie. Arbeidsverhoudinge op die myne het vinnig agter-
uitgegaan. 

’n ‘‘Laaste Godgegewe geleentheid’’

Reeds in 1942 toe die oorlog in die guns van die Geallieerde moondhede begin swaai het, 
het daar reaksie in regeringskringe gekom. Die Smuts-regering, wat op die verdediging 
geplaas is deur die NP se aantygings dat swart stakings en ander protesaksies deur die 
kommuniste geïnspireer is – en dit was gedeeltelik waar – het ’n steeds meer onversetlike 
houding teenoor die ANC se eise aangeneem. Ná die VP se verkiesingsoorwinning in 
1943 het dr. Alfred Xuma Smuts gevra om hierdie ‘‘laaste Godgegewe geleentheid’’ te 
gebruik om vryheid en voorspoed vir die nie-wit gemeenskap te bring. Maar Smuts het 
reeds – om werk van die ‘‘naturellebeleid’’ te kon maak – begin om oor die vereniging van 
die wit bevolking te praat. Hy het geweier om aan Xuma ’n onderhoud toe te staan om 
swart eise te bespreek. Alle swart stakings is buite die wet gestel en vakbondaktiwiteite is 
onmoontlik gemaak. 

In Desember 1942 het die ANC se nasionale dagbestuur die stigting van die Jeugliga 
gemagtig. ’n Groep jong manne het reeds vroeër die inisiatief geneem. Hulle was, in die 
woorde van Xuma, bereid ‘‘om kaalvoet teen rasseverdrukking te marsjeer’’. Onder hulle 
was Jordan Ngubane en Nelson Mandela, nog in sy twintigerjare, Anton Lembede, die 
fi losoof van die groep wat pas dertig geword het, Ashby Peter Mda en Walter Sisulu, wat 
in die dertig was. Aanvanklik was die liga uitsluitlik Afrikanisties, met die selfopgelegde 
doel om alle rassediskriminasie uit te roei. Die organisasie het aangekondig dat die doel 
was om die swart getalleoorwig te laat geld. Alhoewel hulle bereid was om rasseminder-
hede te verdra, het hulle samewerking met ander minderhede sowel as met die kommu-
niste verwerp, wat volgens die leierskap ’n nie-Afrikanistiese agenda verkondig het. Maar 
hierdie siening sou spoedig verander. 

In 1946 het sowat 60 000 swart mynwerkers gestaak en ’n minimum loon van tien 
sjielings per dag geëis. Die staat het die staking onderdruk. J.B. Marks en etlike ander 
vakbondleiers is gearresteer, ’n klopjag is op die vakbondkantore uitgevoer en twaalf sta-
kers is weens polisieoptrede dood. Meer as 1 000 is beseer. Nog drie jaar het verloop 
voordat die myneienaars swart werkers ’n ekstra drie pennies per skof betaal het. 

Die Naturelle- Verteenwoordigende Raad (NVR) het op aandrang van Xuma besluit 
om te ontbind indien die paswette nie geskrap en vakbonde erken word nie. Toe die 
regering weier, is die raad ontbind. Dit het die einde van die pad bereik. Om met die 
regering in gesprek te probeer tree, soos een van die lede dit gestel het, was soos om ’n 
‘‘speelgoedtelefoon’’ te gebruik. Die raad het nou direkte swart verteenwoordiging op 
alle vlakke geëis. 

Toe die NP in 1948 aan die bewind kom, het die ANC nog nie formeel sy deelname aan 
die NVR laat vaar nie, maar die All-African Convention, wat kragte met die Non-Euro-
pean Unity Movement saamgesnoer het, het in beginsel enige deelname aan rassestruk-
ture verwerp. Dit was die konteks waarbinne I.B. Tabata, leier van die Unity Movement, 
’n brief aan die jong Mandela, ’n lid van die Jeugliga, gerig het (kyk kassie).

Verdelings onder die nasionaliste
 
Genl. Hertzog se breuk met die VP het die Afrikanernasionaliste nie dadelik verenig nie; daar 
was eerder ’n bitter verdieping van die skeur in die nasionalistegeledere. In Januarie 1940 het 
dr. D.F. Malan se NP en Hertzog se ondersteuners in die Herenigde Nasionale of Volksparty 
saamgesmelt, onder die leierskap van Hertzog. Maar terwyl Malan Hertzog geesdriftig onder-
steun het, het die meer radikale nasionaliste in die noorde hom gedurig ondergrawe. Hertzog 
was nie werklik besiel met die idee van ’n republiek nie en het geen ooghare gehad vir die 
plan van ’n groepie noordelike nasionaliste om Engels as taal, en miskien selfs En-
gelssprekendes, in ’n onderhorige posisie in te dwing nie. Ná ’n botsing op ’n partykongres het 
Hertzog hom aan die party onttrek, en het Malan die leier geword. 

’N BRIEF AAN MANDELA

Die opkoms van die ANC-Jeugliga het die 
verdelings tussen die ANC en die AAC ver-
erger. Die ANC het voortgegaan om aan 
strukture wat die regering vir die swartes op-
gerig het, soos die Naturelle- Verteenwoor-
digende Raad, deel te neem. Die AAC, wat 
eenheid op ’n nierassige grondslag voor-
gestaan het, het deelname aan enige ras-
ge baseerde regeringstruktuur verwerp. Die 
AAC was deel van die Non-European Unity 
Movement, wat gedurende die oorlogsjare 
gelei is deur I.B. Tabata, ’n Xhosa wat in 
Kaapstad grootgeword het. In 1948, net 
nadat die NP aan die bewind gekom het, 
het Tabata die ongerymdhede in die ANC 
in ’n brief aan Nelson Mandela aangeval.

Kan jy vir my enige goeie rede gee waarom 
jy by die ANC aangesluit het? – afgesien 
van die feit dat jou vader en jou vader se 
vader daaraan behoort het en dit veronder-
stel is om ’n organisasie vir swart mense te 
wees – ’n argument wat suiwer sentimen-
teel is en buite die gebied van die politiek 
val . . .

Indien ’n organisasie getrou is aan sy 
beginsels, sal dit probeer om die verdrukte 
mense te verenig en terselfdertyd ’n koers 
van geen samewerking met die regering 
inslaan. Maar ek is volkome gekant teen 
enige organisasie wie se beleid dit is om 
met die regering saam te werk en die 
mense te verdeel . . . Jy en al jou medelede 
van die Congress se Jeugliga praat op een 
tydstip met twee stemme. As lede van die 
Jeugliga praat julle die taal van die mo-
derne intellektueel, progressief, onafhanklik 
en teen minderwaardigheid gekant. Maar 
as lede van die ANC is jul taal ’n ontken-
ning van al hierdie dinge. Julle aanvaar die 
teorie van minderwaardigheid en voogdy-
skap met al die manifestasies daarvan. 

Ek dink dat dit van die allergrootste be-
lang is dat ’n man, en veral ’n jong man 
soos jy wat tot die politiek toetree, die ge-
woonte moet aankweek om sy optrede op 
beginsels te baseer. Hy moet bereid wees 
om, indien nodig, teen die stroom te swem. 
[Hierdeur] word hy teen die versoeking 
beskerm om gewildheid en kortstondige 
sukses na te streef.

v e r d e l i n g s  o n d e r  d i e  na s i o na l i s t e        299



300      d e p r e s s i e  e n  o o r l o g

Dertien van Hertzog se volgelinge in die Parlement het onder sy lojaalste bondgenoot, N.C. 
Havenga, afgeskei en die Afrikanerparty gestig. Hertzog self was nou ’n ontnugterde man. 
Hy was gekant teen ’n vorm van demokrasie wat dit moontlik gemaak het om oorlog téén die 
wil van die mense te verklaar. Die vorm van demokrasie waarin hy geglo het, was nie dié van 
die Westminster-stelsel nie, maar dié van die ou Boererepublieke. Hy het ook militante 
ak sie teen die oorlogs poging ontmoedig en die toekomstige entrepreneur Anton Rupert, 
wat hom in vertroue oor militante weerstand geraadpleeg het, aangeraai om na sy boeke 
terug te keer. Afrikaners sou ná die oorlog die mag deur middel van die stembus oorneem. 

Hertzog se sienswyse toon die krisis waarin die demokrasie hom bevind het, maar ook die 
aanvanklike trekkrag van die Nazi-model. In 1933 het Louis Weichardt die Suid-Afrikaanse 
Christelik-Nasionale Sosialistiese Beweging gestig, algemeen as die Gryshemde bekend. 
Dit is deur die gewelddadige antisemitisme en boewery van die Bruinhemde in Duitsland 
onder Adolf Hitler geïnspireer. Alhoewel die lidmaatskap blykbaar nooit bo 2 000 gestyg 
het nie, het dit druk op die regterfl ank van Malan se party uitgeoefen. Tog is die party nie 
beduidend deur die ver-regses beïnvloed nie. 

Gedurende die vroeë oorlogsjare was daar nog twee organisasies wat openlik pro-Duits 
en ten gunste van ’n diktatuur was. Een was die Nuwe Orde (NO), wat in Septem ber 1940 
gestig is, met as leier Oswald Pirow wat voor die skeuring van 1939 ’n lid van Hertzog se 
kabinet was. In 1942 het dit sewentien parlementêre verteenwoordigers gehad wat in 1938 
as VP-lede verkies is en ’n Afrikanervariant van Nasionaal-sosialisme voorgestaan het. 

Maar die belangrikste beweging teen die oorlog was die paramilitêre Ossewa-Brandwag 
(OB), wat gestig is om die ‘‘ossewa-gees’’ van die 1938-vierings in stand te hou. In Januarie 
1941 het J.F.J. (Hans) van Rensburg, administrateur van die Vrystaat, die leier van die OB 
geword. Hy het ’n sterk bewondering vir Nazi-Duitsland gehad en homself as ’n man van 
aksie beskou, eerder as ’n ‘‘kulturele vuurvreter’’ (’n verwysing na die NP). Hy het ’n veldtog 
gevoer vir ‘‘’n vrye Afrikanerrepubliek op Nasionaal-sosialistiese grondslag’’. Die OB het 
parlementêre politiek uitdruklik verwerp. Hulle het gehoop op ’n Duitse oorwinning en 
hulp vir die skep van ’n Afrikanerrepubliek. Die OB het sy eie afdeling van Stormjaers 
gehad wat die oorlogspoging met sabotasie en sluip moorde teengewerk het. 

heel onder: ’n Erewag van Ossewa-
Brandwag-lede verwelkom hul leier, J.F.J. 
(Hans) van Rensburg. Hy was ’n bewonde-
raar van Nazi-Duitsland wat parlementêre 
politiek verwerp het. Hy wou met Duitse 
hulp ’n outoritêre republiek onder Afrikaner-
beheer tot stand bring. Die OB, wat in ’n 
stadium na bewering met ’n ledetal van meer 
as 100 000 kon spog, het sy eie “stormtroepe”, 
die Stormjaers, gehad wat verskeie sabotasie-
dade gepleeg het. Die OB se gewildheid het 
vinnig afgeneem nadat D.F. Malan sy volge-
linge beveel het om tussen die Nasionale 
Party en die OB te kies.

onder: Die OB se kenteken.



Die OB het die golf van Afrikanerontgogeling met ‘‘Brits-Joodse demokrasie’’ so ver gery 
dat dit ’n massalidmaatskap verwerf het, op 100 000 geskat. Pogings om geesdrif te wek 
met uniforms, militêre oefeninge en militêre rangkentekens het dit spoedig belaglik ge-
maak. In Transvaal was etlike prominente Nasionaliste nie slegs OB-lede nie, maar selfs 
pro minente Nazi-ondersteuners. Albert Geyer, die redakteur van Die Burger, het Nico 
Die derichs, voorsitter van die Broeder bond se uitvoerende raad van 1938 tot 1944, vir ’n 
‘‘deurtrapte Nazi” afgemaak. L.J. du Plessis, moontlik die mees invloedryke van alle 
Broeders, H.G. Stoker, die toonaangewende Calvinistiese denker, en Piet Meyer, ad-
junksekretaris van die Broederbond, het boeke en artikels gepubliseer waarin denke ná 
aan Nazi-ideologie weerspieël word. 

Malan se NP het voortgegaan om parlementêre politiek te steun en alle gewelddadige 
weerstand teen die oorlogspoging te verwerp. Maar by feitlik elke geleentheid het Malan 
verklaar dat Suid-Afrika hom aan die oorlog moet onttrek. 

Die regering het van die veronderstelling uitgegaan dat die meeste Afrikaners teen die 
oorlog gekant is en het die nodige voorsorg getref, met inbegrip van internering. Een 
oorlogsmaatreël wat veral die boere woedend gemaak het, was dat burgerlikes hul wapens 
en ammunisie moes inlewer. Malan het geprotesteer: ‘‘Die Afrikaner word in sy eie land 
as ’n vreemdeling behandel en ontwapen.’’ Die regering het staatsamptenare en onderwy-
sers opdrag gegee om uit die OB te bedank, en aan die einde van 1944 ook uit die 
Broederbond. Maar die mees gehate maatreël was grootskaalse internering sonder ver-
hoor. John Vorster, ’n jong regsgeleerde wat eerste minister sou word, was onder die 
geïnter neerdes. In 1944 het J.G. Strijdom, ook ’n toekomstige eerste minister, gevra: 
‘‘Watter reg het hulle om ’n oproep tot rassevrede en -samewerking te maak as Afrikaans-
sprekendes, telkens wanneer Engeland oorlog maak, verneder en onderdruk word?’’ 

Afrikaners het meestal aan die kortste ent getrek, ongeag of hulle die oorlog geoppo-
neer het of nie, deur die manier waarop die regering ’n groot verskeidenheid spesiale per-
mitte uitgereik het, veral vir gerantsoeneerde brandstof en rubber. Die Smuts-regering 
het in werklikheid die onpartydige staatsdiens opgeskort; dit het die veiligheidsdienste en 
staatsdiens in uitvoerders van die oorlogsbeleid verander en alle grense tussen die rege-
rende party en die staatsdiens laat vervaag. Dit het die versekering gegee dat niemand 
opgeroep sou word om oorsee of noord van die ewenaar te veg nie, maar diegene wat 
vrywillig onderneem het om dit wel te doen, het ’n baie opsigtelike oranje lussie op hul 
skouers gedra. Dit was ’n politieke onderskeid; een deel van die wit bevolking het die 
soldaat met die lussie as lojaal gesien, die ander deel as dislojaal. Binne die gewapende 
magte is die lewe van dié wat geweier het om te veg, versuur en talle was verplig om te 
bedank. Een praktyk wat die verhoudinge tussen die politieke partye verder vertroebel 
het, was die departement van militêre intelligensie se gebruik om ge reeld intelligensie-
verslae aan Louis Esselen, sekretaris van die VP, deur te gee, wat dit dan nie net vír die 
oorlogspoging nie, maar ook téén die NP gebruik het. 

Ander omstrede oorlogsmaatreëls het ook die staatsdiens gepolitiseer. Aangesien ’n groot 
aantal staatsamptenare by die leër aangesluit het, moes die regering die tweetalig heids-
vereistes vir nuwelinge verslap; dit het meegebring dat ’n aantal mense wat net Engels 
kon praat, na gegradeerde poste bevorder is. ‘‘Veiligheidsvereistes’’ het ook daartoe gelei 
dat ’n groot aantal Afrikaners wat van anti-oorlog-oortuigings verdink is, bevordering ontsê 
is, dikwels op die woord van ’n informant. Klagtes van Afrikaners op die spoorweë het so 
wyd geloop dat die NP-regering in 1948 ’n griewekommissie aangestel het om onder-
soek in te stel. Daar was 2 875 spoorwegwerkers wat getuig het dat alhoewel hulle on-
skuldig aan anti-oorlog-aktiwiteite was, hulle van bevordering weerhou is – vir ’n reeks 
poste wat vanaf klerk tot hoofbestuurder gestrek het. 

’n Sleutelvraag in die vroeë oorlogsjare was of die NP deur die OB en die NO uitoorlê 
sou word – of sou dit ’n pro-Nazi-party word? ’n Onlangse studie deur Patrick Furlong 
redeneer dat Malan se NP, die OB en die NO ’n ‘‘onderlinge web’’ gevorm het en dat 
veral die Nasionaliste in Transvaal ’n ‘‘bastervariant’’ was  van ‘‘bestanddele wat aan Euro pese 
fascisme herinner het sonder om ooit ’n presiese reproduksie daarvan te wees’’. Daar was 
inderdaad sekere NP-leiers wie se toesprake in die vroeë oorlogsjare slegs lig vermomde 
aanvalle op die demokrasie en die regte van Engelssprekendes was. Malan self het in ’n 
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stadium ’n konsepgrondwet vir Suid-Afrika, wat deur Hendrik Verwoerd opgestel is, 
as ’n besprekingsdokument vir die party aanvaar. Hierin is ’n Christelik-nasionale repu-
bliek voorgestel waarin Afrikaans die eerste amptelike taal en Engels slegs ’n tweede taal 
sou wees. 

Maar pogings om Nasionalisteleiers as pro-fascisties uit te beeld, oortuig nie. Dit getuig 
van ’n swak begrip van sowel die Nazibeweging as Afrikanernasionalisme. Die fascistiese en 
ander regse bewegings is aangedryf deur ’n sonderlinge verbintenis en willose ge hoor-
saamheid aan ’n leier wie se gesag slegs met lewensgevaar teengestaan kon word, deur ’n 
duidelike politieke geloofsbelydenis en deur ’n operasionele ideologie waarvan aksie ’n ver-
eiste was. Dit sou vergesog wees om die NP in hierdie sin as fascisties of proto-fascisties 
te beskryf. Malan, en J.G. Strijdom in Transvaal, was verkose leiers en kon uitgestem word. 
Hul party was oor ’n sleutelkwessie soos die republiek verdeel, en apartheid het nog nie 
een van die pilare van party-eenheid geword nie. Dit het volgelinge vrygestaan om hul 
mening te laat hoor, en sonder vrees vir vergelding teen die party uit te vaar. Die NP-leiers 
het pogings om die paramilitêre styl van die fascistiese bewegings na te aap, onsmaaklik 
gevind. Furlong kan geen oortuigende bewyse bied dat radikale regse bewegings soos die 
Ossewa-Brandwag en die Gryshemde enigiets anders as ’n verbygaande impak op die 
Afrikanernasionalistiese beweging of op apartheid as ’n ideologie gehad het nie. 

Sedert vroeg in 1942 het Malan en ander NP-leiers, met inbegrip van Verwoerd en Strij-
dom, nasionaal-sosialisme onomwonde as ’n vreemde, van buite ingevoerde stroming in 
Suid-Afrika verwerp en parlementêre demokrasie onderskryf. Hulle het sabotasie deur die 
Stormjaers, die OB se paramilitêre vleuel, veroordeel. Die groot Afrikaanse kerke het ’n soort-
gelyke standpunt ingeneem. Die invloedryke Kerkbode, die amptelike mondstuk van die 
NGK, het in Maart 1941 soos volg verklaar: ‘‘Die Kerk sou hom nooit met enige vorm van 
oor heersing of inmenging deur die staat kon vereenselwig, soos wat in die Euro pese totali-
têre stelsels aangetref word, en wat die kerk in sy vryheid kan ondergrawe nie.’’ In 1945, ’n 
dag nadat Duitsland oorgegee het, het die pro-oorlog- en pro-regeringsdagblad The Star 
verklaar: ‘‘Ons veronderstel nie dat dr. Malan en sy dissipels ooit in hul harte Nazi’s was, of 
dat hulle enige werklike toegeneentheid jeens die Hitler-regime gehad het nie.’’ Die Her-
enigde Nasionale Party (HNP) was pro-Duits en anti-Brits. Wat hulle wou hê, was nie soseer 
dat Duitsland moes wen nie as dat Brittanje ’n beslissende oorwinning ontsê moes word. 

Tussen 1941 en 1948 het Malan vernuftige strategiese vermoëns aan die dag gelê deur die 
NP se regse opponente eers te omseil en hulle uiteindelik te verpletter. Die stembus was 
die enigste behoorlike politieke roete. NP-lede het in 1941 opdrag gekry om uit die Ossewa-
Brandwag te bedank. Steun daarvoor, en vir die Nuwe Orde, het gestadig afgeneem, en in 
die 1943-verkiesing het die NP genoeg selfvertroue gehad om ’n verkiesingsooreenkoms 
met hierdie organisasies te verwerp. 

In 1943 is die verkiesingstryd oor die oorlogkwessie gevoer. Smuts het sy volgelinge om 
’n mandaat gevra om enduit met die oorlog deur te gaan en om die wêreld vir die 
demokrasie te beveilig. Op sy beurt het die NP gevra dat die kiesers die VP se ‘‘imperia-
lisme’’ verwerp en hulle ten gunste van demokrasie vir Suid-Afrikaanse wittes uitspreek. 
Die VP het 89 setels gewen en die NP 43. Baie Afrikanerkiesers het buite stemming ge-
bly, maar dit was vir Malan moontlik om daarop aanspraak te maak dat die opposisie weer 
eens as een geheel gekonsolideer is. Die Burger, die party se mees invloedryke ondersteu-
ner, het die betekenis van die verkiesing in een sin opgesom: ‘‘Vir ons strewes is daar geen 
ander model as die stembus nie.’’

So is een van die belangrikste politieke strydpunte binne die Afri kanernasionalistiese 
bewe ging deur diegene gewen wat ten gunste van ’n demokratiese stel sel was – ’n oorwin-
ning oor dié wat ’n diktatuur verkies het. Ná die 1943-verkiesing was die NP nie meer ’n 
klein party nie, maar het dit die status van ’n alternatiewe regering ver werf. In die 1938-
verkiesing het na raming 40% van die Afrikaners vir die VP gestem; in 1943 was die syfer 
ongeveer 30%. ’n Daling van nog tien persent sou ’n oorwinning binne die bereik van die 
NP bring. Malan het nou die vrese van die Engelssprekendes begin sus deur te beklemtoon 
dat die twee wit seksies gelyke taal- en kultuurregte sou hê. ‘‘Ons moet in hierdie land 
saam woon, ook ná die oorlog,’’ het hy vroeg in 1942 opgemerk. ’n Republiek sou slegs 
uitgeroep word ná ’n onderling aanvaarbare meningstoetsing, soos ’n referendum. 
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Verstewiging van nasionalistiese eenheid

Die siening van baie historici is steeds dat die NP-oorwinning in 1948 die ge volg was van 
die Broederbond se manipulering, die stuwing van nasionalistiese gevoelens tydens die 
herdenking van die Groot Trek in 1938 en bowenal die formulering in die vroeë 1940’s 
van apartheid as ’n ideologie. Maar hierdie faktore, hetsy afsonderlik of gesamentlik, 
was nie deurslaggewend nie. Die keerpunt was waarskynlik eerder die ontsteltenis onder 
Afrikanernasionaliste toe die land met ’n verdeelde stem tot die wêreldoorlog toegetree 
het, ’n stap wat vir hulle Suid-Afrika se voortgesette onderhorigheid aan Britse belange 
bevestig het, sowel as die groot ontwrigting wat die oorlog teweeggebring het. 

Dit was die katalisator wat dit vir die NP moontlik gemaak het om uiteenlopende 
mense in ’n kragtige alliansie saam te snoer: kulturele nasionaliste wat kulturele outo-
nomie wou hê, boere op soek na arbeid, sakelui op soek na beleggingskapitaal en kliënte, 
en werkers wat rassebeskerming en opleidingsgeleenthede wou hê – almal van hulle 
ingestel op die politieke oorlewing van die Afrikaner en die aanpassing van die verhou-
ding tussen Suid-Afrika en Brittanje. Hierdie alliansie was die grondslag vir die NP-
oorwinning in 1948.
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Sophiatown in Johannesburg in die 1940’s. 
Die aktivistiese Anglikaanse geestelike Trevor 
Huddleston, wat daar gewoon het, het dit 
so beskryf: “Sophiatown is nie, en was ook 
nooit, ’n krotbuurt nie . . . in die aandlig, oor 
die blougrys waas van die rook van konkas 
en skoorstene teen ’n saffraangeel hemel, sien 
jy klein huisies, dig op mekaar en met rooi 
dakke. Jy sien mense wat in groepe op en af 
deur die heuwelagtige strate beweeg: mense 
met bont klere, mense wat, as jy naby hulle 
kom, kinders is wat speel of dans of rondom 
die konkas staan.”


