
Hoofstuk Dertien

Die Afrikanernasionaliste 
aan die bewind

Die tydperk ná die oorlog

Suid-Afrika, onder genl. Jan Smuts, was een van die wenlande toe vrede in 1945 ná afl oop 
van die Tweede Wêreldoorlog aanbreek. In die stryd teen een van die grootste bedreigings vir 
vryheid en demokrasie het hy sy deel gedoen en baie opgeoffer. Die Westerse moondhede het die 
oorlog gewen, maar hul oorheersing oor die sogenaamde Derde Wêreld – en daarmee saam die 
opvatting dat wittes meerderwaardig is – is sommer gou uitgedaag toe leiers van nasionalistiese 
bewegings in Asië en Afrika steun vir onafhanklikheid en vryheid begin werf het.

Die oorlogspoging het ook verstedeliking en rasse-integrasie in Suid-Afrika vinniger laat 
plaasvind. Die apartheidstelsel was ’n poging om dié prosesse te stuit deur te keer dat swart 
mense na die stede toe trek en hulle selfs na die tuislande te laat terugstroom, en ook te sorg 
dat die ekonomie sover moontlik op trekarbeid gebou word. Swartes moes hul politieke regte 
in hul onderskeie ‘‘tuislande’’ uitoefen.

Halfpad deur die oorlog het die leiers van die Afrikanernasionalistiese beweging 
hul gedagtes oor apartheid agtermekaar begin kry. In 1943 het Die Burger die term 
‘‘apartheid’’ die eerste keer gebruik toe hy na die ‘‘aanvaarde Afrikanerstandpunt oor 
apartheid’’ verwys het.

In Januarie 1944 het D.F. Malan as leier van die opposisie die woord die eerste keer in 
’n toespraak in die Parlement gebruik. En ’n paar maande later het hy daaroor uitgewei: 
‘‘Ek gebruik nie die woord ‘segregasie’ nie, want dit word as afhok uitgelê, maar eerder 
‘apartheid’, wat die onderskeie rasse die geleentheid sal bied om hulself op die grondslag 
van dit wat hul eie is, op te hef.’’ Swartes, en veral die intellektuele, het op die toenemende 
rassediskriminasie gereageer.

‘‘Die naturelle wil regte hê’’

Die Naturelle- Verteenwoordigende Raad (NVR) het in 1947 geëis dat alle diskriminerende 
wette herroep word. Jan Hofmeyr, die sterkste liberale stem in die Verenigde Party 
(VP) en waarnemende eerste minister, het aan Z.K. Matthews, ’n vooraanstaande ANC-
intellektueel, gesê die VP-regering sal niks doen wat sy wit ondersteuners ‘‘as oorgawe sou 
interpreteer’’ nie. Aan Jan Smuts, wat ’n vergadering van die Verenigde Volke bygewoon 
het, het hy geskryf: ‘‘[Swart] intellektuele wat tot dusver gematig was, verbind hulle nou 
tot ’n ekstremistiese houding teenoor kleurdiskriminasie, en die hoofmanne volg hulle. 
Ons kan dit nie bekostig dat hulle in die ekstremistiese kamp gejaag word nie, maar ek 
weet nie of hulle tevrede sal wees met iets wat die Europeër-publiek [die wittes] sal 
aanvaar nie.’’

Smuts se reaksie in ’n private brief was: ‘‘Die naturelle wil regte hê, nie verbeterings 
nie.’’ Ware politieke regte vir swartes was egter vir hom ondenkbaar.

Die Smuts-regering het die NVR se besluite oor die verwydering van diskriminasie in 
die arbeidsmark, die herroeping van die paswette en die uitbreiding van politieke regte 
na swartes geïgnoreer. Dit het die NVR na homself laat verwys as ’n ‘‘speelgoedtelefoon’’. 
Daarna het die raad regstreekse verteenwoordiging op alle vlakke, van munisipale rade 
tot by die Parlement, geëis en inderwaarheid homself ontbind. Toe die nuwe NP-regering 
die NVR in 1952 tot niet maak, was dit maar eintlik net ’n formaliteit.
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bo: Genl. Jan Smuts in uniform tydens die 
Tweede Wêreldoorlog. Suid-Afrikaanse 
magte het in hoofsaaklik vier streke aan die 
vyandelikhede deelgeneem: 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). Die twee grootste veldslae waarby 
hulle betrokke was, was by Tobroek in Noord-
Afrika en El Alamein. By Tobroek was hulle deel 
van ’n Geallieerde leër wat ’n groot nederlaag 
teen die Duitse leër onder genl. Erwin Rommel 
gely het; by El Alamein het Geallieerde magte 
Rommel se Afrikakorps gedwing om oor te gee. 
Smuts was aktief betrokke by die beplanning 
van dié veldtogte. Hy het vergaderings van 
die Britse oorlogskabinet bygewoon en is tot 
’n veldmaarskalk in die Britse Leër verhef. Hy 
het nogtans as “Die generaal” onder sy vriende 
bekend gebly – hy het self gesê hy was te oud 
om van naam te verander.



Die Sauer-verslag

In 1947 het Malan sy grootste vertroueling, Paul Sauer, aangestel as hoof van ’n kommissie 
van die NP wat apartheid in ’n volwaardige rassebeleid moes omskep. Die verslag is 
deurspek met die vreemde mengsel van rassisme en korrektheid wat so tipies van apartheid 
is. Aan die een kant is die oorheersing en uitbuiting van swartes verwerp, en aan die 
ander kant gelyke regte en gelykstelling tussen die rasse op sosiale vlak. Sulke gelykheid, 
is beweer, sou op nasionale selfmoord vir wittes neerkom. Getrou aan sy uitgesproke 
beginsel van ‘‘Christelike trusteeskap’’ het die NP gesê dat hy “nieblanke” groepe beskerm 
en help sodat hulle ‘‘volgens hul eie karakter en roeping kan ontwikkel’’.

Die verslag bevat voorstelle vir sterk skeiding tussen wit en bruin, en ’n verbod op 
gemengde huwelike. Bruines moet teen mededinging van swartes beskerm word, en 
soveel moontlik Indiërs, wat nie ingelyf kan word nie, moet na Indië teruggaan.

Wat swartes betref, word algehele apartheid tussen ‘‘blankes en naturelle’’ as uiteindelike 
ideaal aanbeveel. Dit moet, waar ook al prakties, ingestel word sonder om die landbou, 
nywerheid en breë belange te ontwrig. Swartes sal elke moontlike kans kry om in hul eie 
gebiede te ontwikkel. Onder leiding van die Naturelle Nywerheidsontwikkelingskorporasie 
moes daar ’n sterk poging wees om die reservate as ‘‘vaderland van die naturelle’’ te 
ontwikkel. Hier, het die NP beweer, sou die beste maatskaplike dienste vir swartes gelewer 
word. Swartes sou onder toesig van die staat Christelik-nasionale onderwys ontvang.

Die Sauer-verslag het sy plan vir totale apartheid gekwalifi seer deur ook te sê 
die ekonomie sou ‘‘baie jare lank’’ van swartes afhanklik wees. Die hele kern was dat 
‘‘oortollige’’ swart arbeid uitgeskakel word (nie alle arbeid nie) en die myne, plase en 
nywerhede steeds genoeg arbeid moes kry. In vele opsigte was dié verslag ’n voorskou van 
die beleid wat die NP oor die volgende tien jaar sou instel.

Die Fagan-verslag

Die VP-regering het in 1946 vir Henry Fagan, een van sy voormalige ministers en in 
daardie stadium ’n regter, aangestel as hoof van ’n kommissie wat swart verstedeliking 
moes ondersoek.

Die verslag is in Februarie 1948 uitgereik. Drie moontlikhede word daarin oorweeg: 
’n beleid van apartheid of omvattende gebiedskeiding tussen swart en wit; ’n beleid wat 
nie tussen wit en swart diskrimineer nie; en ’n beleid wat aanvaar dat wittes en swartes 
moet saambestaan. Vir laasgenoemde beleid sou wette aanvaar moes word wat die 
ooreenkomste en verskille tussen hulle in ag neem.

Die eerste twee moontlikhede is as onprakties verwerp, en die derde is aanvaar. Swart 
verstedeliking is as onvermydelik beskou. Die tendens kan ‘‘bestuur en gereguleer word, 
en miskien ook beperk word . . . maar nie gestuit of omgekeer word nie’’. Enige beleid 
wat aanvaar dat stedelike swartes net tydelik daar is, is ’n ‘‘vals beleid’’. Die reservate is so 
oorbevolk en oorbewei dat dit onrealisties is om te verwag dat die swartes in die stede ook 
daar moet gaan woon. Wit en swart moet eerder besef dat hulle ‘‘steeds langs mekaar sal 
bly bestaan, ekonomies verweef . . . en deel van dieselfde groot masjien’’. Swart werkers 
moet aangemoedig word om hul gesinne na hul werkplek toe te bring. Die ou wekroep 
‘‘Stuur hulle terug’’ is uitgedien.

Die verslag was nie duidelik oor wat met die paswette en trekarbeid gedoen moet 
word nie, maar het dit op die ou end aanvaar. Tog is gehoop dat die paswette vervang 
kon word deur ’n stelsel waarvolgens iemand met vaste werk net ’n identiteitskaart sou 
moes dra. Die belangrikste kenmerk van die verslag was twyfel oor ’n bepaalde bloudruk 
en vaste beleidsraamwerke. ‘‘Gedurige aanpassing by veranderende omstandighede’’ sou 
nodig wees, asook ‘‘gedurige regulering van kontak en die uitstryk van probleme tussen 
die rasse sodat almal ’n bydrae tot Suid-Afrika se vordering kan maak en hul energie kan 
saamsnoer.’’

Suid-Afrika het nie die pad geloop wat in die Fagan-verslag aangedui is nie. Dit was ’n 
trapsgewyse benadering waarvolgens die kragte van ekonomiese groei kans sou kry om 
verouderde beleid en vooroordele mettertyd weg te vee totdat ’n politieke ooreenkoms 
moontlik sou wees. ’n Mens sou sulke voorstelle verwag in ’n gemeenskap waar demokrasie 
nog nie behoorlik posgevat het nie en sommige van die mees omstrede kwessies nie 
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onder: Henry Fagan het sy leier, genl. 
J.B.M. Hertzog, na die Verenigde Party 
gevolg en as minister van naturellesake 
in sy kabinet gedien. Fagan het in die 
1938-verkiesing die Stellenbosch-setel 
vir die VP gewen voordat hy die politiek 
vir die regbank verlaat het. Hy is wyd 
oor partygrense heen gerespekteer vir 
sy betreklik liberale standpunte oor 
rassesake. Terwyl vyandiggesindheid 
onder swart mense aan die toeneem was 
oor die beperkings wat op hulle geplaas 
is, het Jan Smuts Fagan versoek om ’n 
kommissie te lei om verslag te lewer oor 
die paswette, trekarbeid en die posisie 
van swart mense in die nywerheid en die 
stedelike gebiede. Die Nasionale Party 
en verskeie akademici op Stellenbosch 
het Fagan se verslag uitmekaargeskeur 
toe dit verskyn het net voor die 1948-
verkiesing, wat die VP verloor het. Dit 
is nie bekend hoeveel van die meer 
buigsame benadering tot rassesake wat 
deur die Fagan-kommissie aanbeveel is, 
deur ’n VP-regering toegepas sou geword 
het nie. Fagan het later hoofregter 

geword en daarna leier van die Nasionale 
Unie, ’n klein partytjie wat in 1961 
in bondgenootskap met die VP aan ’n 
algemene verkiesing deelgeneem het met 
’n beleid van rassefederasie.



demokraties betwis sou kon word nie. In die naoorlogse Suid-Afrika sou baie van die 
kiesers oortuig gewees het dat ’n vergelyk met swartes onvermydelik op ’n botsing met 
wittes sou afstuur. Die vraag was of Fagan se benadering sou slaag in ’n samelewing soos 
dié in Suid-Afrika, waar net lede van die oorheersende groep stemreg gehad en die baie 
diep sosiaal-ekonomiese ongelykhede met rasseverdelings ooreengestem het.

Die NP het die Fagan-verslag uitmekaar geskeur. Ná die verkiesing in 1948 het Fagan 
geskryf dat die party nou ’n mandaat het om sy apartheidsbeleid te toets. ‘‘As dié poging 
slaag,’’ het hy voortgegaan, ‘‘goed en wel. Indien nie, sal dit nogtans ’n voorbereidende 
stap wees om die publiek geestelik tot volwassenheid te bring en te sorg dat mense hulle 
skik na ’n beleid wat erken dat gebiedskeiding onmoontlik is en . . . om die beste manier 
te vind om by die moontlike aan te pas.’’

’n Baie belangrike verkiesing

Toe die verkiesingsveldtog van 1948 wegspring, het die VP nie besef hy is diep in die 
moeilikheid nie. Die skeuringsbesluit van 1939 dat Suid-Afrika aan die oorlog moet deelneem 
en die ontwrigting van die oorlog het Afrikaners van die VP vervreem. Teen 1948 was daar 
al hoe meer irritasie met die oorlogsbeperkings wat steeds van krag was. Die lewensduurte 
het die hoogte in geskiet. Wit boere in die noordelike provinsies was veral ontevrede omdat 
swart arbeiders van die plase na die stede verhuis het. Hulle wou hê die paswette moet streng 
afgedwing word.

In die verkiesing op 26 Mei 1948 het D.F. Malan se NP in samewerking met N.C. Havenga 
se Afrikanerparty (dié is tydens die oorlog gestig, met Hertzog se steun as die kern) gewen 
met ’n meerderheid van net vyf setels en met net 40% van al die stemme.

Ná die verkiesing het Malan gesê: ‘‘Vandag behoort Suid-Afrika weer aan ons. Vir die 
eerste keer ná Unie is Suid-Afrika ons eie, en mag die Here gee dat hy altyd ons eie sal 
bly.’’ Toe hy gesê het Suid-Afrika ‘‘behoort‘‘ aan die Afrikaners, het Malan nie die stryd 
tussen swart en wit in gedagte gehad nie, maar die mededinging tussen die Afrikaner- en 
Engelse gemeenskap (laasgenoemde onder die politieke leiding van Jan Smuts en enkele 
ander Afrikaners).

Talle Afrikaners het gevoel die oorlogsmaatreëls is op hulle gemik. Daar was wilde 
gerugte dat Afrikaners bloot ná ’n informant se gefl uister nie bevorder is nie. ’n Ontleding 
van die briewerubrieke in die Afrikaanse koerante Die Burger en Die Transvaler bewys 
die meeste van die skrywers was oortuig dat die VP-regering in die vorige agt jaar teen 
Afrikaners gediskrimineer het; daarna was voedseltekorte en rantsoenering en die 
behandeling van oudstryders aan die beurt. Daarteenoor is rasse-aangeleenthede dikwels 
in die hoofartikels bespreek.

Die NP wat in 1948 aan die bewind gekom het, was eintlik twee partye in een. Die 
een was ’n party van wit oorheersing wat apartheid ingestel en die kiesers belowe het dat 
hy wittes se politieke toekoms sou verseker. Die ander was ’n nasionalistiese party wat 
die Afrikanergemeenskap wou mobiliseer deur die Afrikaner se kultuur in te span – sy 
opvattings, vooroordele en morele oortuigings, ’n gevoel vir ’n gemeenskaplike verlede, 
en dieselfde strewes en vrese vorentoe.

Onmiddellik ná die 1948-verkiesing het die regering die laaste simbole van die Britse 
oorheersing begin verwyder. Hy het Britse burgerskap en die reg op appèl tot die Britse 
Geheime Raad afgeskaf (1950), ‘‘God Save the Queen’’ as een van die volksliedere en 
die Union Jack as een van die landsvlae geskrap (1957), en beheer oor die Simonstad-
vlootbasis by die Britse vloot oorgeneem (1957). Vir Afrikanernasionaliste was die 
verwydering van dié simbole van Suid-Afrikaanse onderdanigheid ’n oorwinning.

Die NP se opgang was die verhaal van ’n volk in opmars, vol geesdrif oor die 
‘‘Afrikanersaak’’, wat sy stempel op die staat afdruk, sy simbole skep en sorg dat sy skole 
en universiteite ’n duidelike Afrikaanse karakter kry. Met meer politieke beheer het 
ook sy sosiale selfvertroue algaande sterker geword. In die sakewêreld het Rembrandt, 
Sanlam, Volkskas en ander Afrikaner-sakeondernemings gou hul Engelse mededingers 
se agting verdien.

ONS IS NIE ALMAL SO NIE

Jeanne Goosen se novelle Ons is nie 
almal so nie is ’n briljante uitbeelding van 
die idee dat apartheid ook wittes (selfs dié 
wat dit teengestaan het) geklassifi seer en 
ontmenslik het. Die hoofkarakter in die ver-
haal, wat in die 1950’s afspeel, is Doris. 
Sy het baie meer simpatie vir die hartseer 
van bruin mense as haar mede-Afrikaners 
uit die werkers klas. Toe haar bruin bure 
kragtens die Groepsgebiedewet gedwing 
word om uit ’n ‘‘wit gebied’’ te trek, hard-
loop sy met ’n koek – ’n geskenk – in die 
hand agter die vragmotor aan en skree: 
‘‘Ons is nie almal so nie!’’ Die bestuurder 
draai die vrag-motor se ruit op. Apartheid 
het Doris een van ‘‘hulle’’ gemaak. 
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ookant links: ’n Koerantopskrif ná die 
skokoorwinning van die Nasionale Party 
in 1948. 

oorkant regs: Nathaniel Ndazana 
Nakasa, gebore in 1937, was die eerste swart 
rubriekskrywer van die Rand Daily Mail. Hy 
het die land in 1964 met ’n bannelingspermit 
verlaat om ’n Nieman-beurs in die Verenigde 
State te aanvaar, waar hy in 1965 selfmoord 
gepleeg het.



Toe die NP aan die bewind kom, was hy gemobiliseer en gereed om tot aksie oor te 
gaan. ’n Engelse redakteur het die party se styl in die 1950’s soos volg beskryf: ‘‘Daar 
gebeur gedurig iets, en daar is altyd kontak. Feitlik geen naweek gaan verby sonder dat 
daar êrens in elke provinsie ’n party- of openbare vergadering gehou word nie. Daar gaan 
skaars ’n week verby, of die een of ander minister spreek die mense toe en neem gemaklik 
en spontaan aan hul groepbedrywighede deel.’’

Die apartheid-aspek van die beleid het die aspek wat die Afrikaner se kultuur waardeer 
en trots was op wat hy bereik het, geleidelik eenkant toe gedruk. Vir ander mense het dit 
gelyk asof die Afrikaners ’n beheptheid met hul eie oorlewing het en niks omgee vir die 
skade en pyn wat die veel swakkeres weens apartheid gely het nie.

Die skrywer Alan Paton het gesê: ‘‘Dis een van die groot raaisels van die Afrikaners se 
nasionalistiese psigologie dat ’n Nasionalis teenoor sy eie die hoogste standaarde kan hand haaf, 
maar ’n heel ander peil handhaaf teenoor ander, veral as hulle nie wit is nie.’’ Vir Afrikaners 
wat die hardvogtige apartheidsbeleid verwerp het, was dit ’n skok dat swartes en bruines hulle 
desnieteenstaande as deel van die onversetlike oorheersende groep beskou het.

Oorgangsprobleme

Ná 1948 was daar ’n kort rukkie ernstige onenigheid in die gewapende magte tussen 
wittes wat geweier het om in die Tweede Wêreldoorlog te veg (feitlik almal Afrikaners) 
en dié wat wel geveg het (naastenby om die helfte Afrikaners en Engelse). Enkele 
senior offi siere het die leiers van die NP openlik geminag, want hulle almal was teen die 
oorlogspoging gekant.

F.C. Erasmus, die nuwe minister van verdediging, het nie die ongeregtighede wat 
Afrikanernasionaliste na sy mening weens die oorlog verduur het, vergeet nie. Die 
samewerking tussen die VP en sommige militêre eenhede het ook steeds gekrap. 
Erasmus het genl.maj. Evered Poole, die eerste aanspraakmaker op die pos van generale 
stafhoof, opsy geskuif. Verskeie ander topbevelvoerders wat die oorlog gesteun het, ook 
Afrikaanssprekendes, is in rang verlaag of eenkant toe gedruk.

Erasmus het ook die uniforms, name van offi siersrange, medaljes en kleure van die 
Unie-Verdedigingsmag, wat dié van Brittanje nageboots het, probeer verafrikaans. 

VERWARRING VIR NAT NAKASA

In ’n rubriek vertel Nat Nakasa, ’n swart 
 joernalis wat in 1964 ’n Nieman-beurs vir 
studie aan die Harvard-universiteit ontvang 
het, hoe hy op ’n partytjie ’n drankie met ’n 
Afrikanerskilder gedrink het. Nakasa wou 
weet hoe die skilder apartheid kon steun, 
maar saam met hom (Nakasa) ’n drankie 
kon geniet. Die skilder antwoord toe dat hy 
op enige plek met Nakasa ’n drankie sou 
geniet, selfs by die joernalis se woonplek. 
Toe sê Nakasa hy kan nêrens in die stad 
wettig bly nie, en die skilder nooi hom na 
sy huis. Nakasa se reaksie was dat dit ook 
onwettig is. Sy verhaal vervolg:

Die skilder bloos. Hy kyk weg en 
tel sy glas op. Ek word al hoe meer 
geïrriteerd.

‘‘Waarom is jy ’n Nasionalis as jy 
gewillig is om oornag by my te kom 
kuier? Wil jy nie hê die rasse moet 
apart wees nie?’’

Skielik haal die skilder sy bril af en 
kyk smekend na my. ‘‘Jy sien,’’ sê hy, 
‘‘ek is ’n Afrikaner. Die Nasionale 
Party is my mense se party. Dis waar-
om ek vir hulle stem.’’
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Nat Nakasa



Tradisionele Afrikanerrange soos kommandant is ingestel, die uniforms is verander, 
en nuwe medaljes en eerbewyse is geskep. Swartes kon kragtens wet geen rang in die 
weermag verwerf nie, maar net swak betaalde burgerlike take verrig. 

Voor 1948 was korrespondensie en opdragte feitlik net in Engels. Erasmus het die 
staande mag opdrag gegee om een maand in Engels en die volgende maand in Afrikaans 
te korrespondeer. Lede van die mag sou voortaan eers ná ’n streng tweetaligheidstoets 
bevorder word. Veral in die lugmag het dit tot ’n stroom bedankings gelei. Teen 1956 was 
driekwart van die rekrute in sowel die leër as die lugmag Afrikaners. Die weermag het ’n 
Afrikanervesting begin word. 

Talle Engelssprekende staatsamptenare was hoogs ontsteld oor die streng toepassing 
van die tweetaligheidsbeleid. Baie van hulle het – reg of verkeerd – geglo dat die NP-
oorwinning hul kanse op bevordering ’n groot knou gegee het, veral as hulle sterk 
ondersteuners van die oorlog was. Ná Mei 1948 was daar egter geen groot suiwering 
van Engelssprekende amptenare nie. Meer as tien jaar het verloop voordat die boonste 
range die samestelling van die wit gemeenskap weerspieël het. Nuwe rekrute was egter 
grootliks Afrikaanssprekend, en in die eerste 20 jaar van die NP-bewind het die getal 
Afrikaners in die staatsdiens verdubbel.

Welgesteld, maar magteloos

Engelssprekendes het die ekonomie steeds oorheers en ook die sleutel tot toekomstige 
binnelandse en buitelandse vaste belegging gehou. In 1948 het Engelssprekendes per kop 
byna dubbel soveel as Afrikaners verdien. Hul opvoedingsvlak was veel hoër en hulle het 
hulle vereenselwig met ’n kultuur wat veel ryker en meer divers as die Afrikaners s’n was.

Ná die 1948-verkiesing was die Engelse gemeenskap in Suid-Afrika in die politieke 
wildernis. Patrick Duncan, seun van die eerste goewerneur-generaal wat in Suid-Afrika 
gebore is, het geskryf: ‘‘Engelse Suid-Afrikaners is nou in hul teenstanders se mag. Hulle 
is tans die enigste groot Engelse groep ter wêreld wat ’n oorheerste en ondergeskikte 
minderheid uitmaak, en dit ’n ruk lank sal wees. Hulle begin nou beleef wat verreweg 
die meeste Suid-Afrikaners altyd ervaar het – hoe dit voel om in jou geboorteland ’n 
tweedeklasburger te wees.’’

Die NP-oorwinning was vir Engelssprekende sakeleiers ’n groot skok. Die Smuts-
regering was ideaal vir Engelse ondernemings. Ná 1948 het Engelse sakeleiers ruim tot 
die United South African Trust Fund bygedra. Dié trust het geld vir die VP ingesamel 
met die doel om die NP uit die kussings te lig. Ernest Oppenheimer, die magnaat aan die 
hoof van die Anglo American Corporation, was die grootste skenker. Die sakewêreld was 
egter glad nie liberaal nie. Die Liberale Party, wat ná die verkiesing van 1953 deur Alan 
Paton gestig is om ’n veelrassige demokrasie en algemene stemreg te bevorder, het geen 
steun van Engelse sakelui gekry nie.

Teen die middel 1950’s het Engelse sakeleiers die regering aanvaar en met hom begin 
saamwerk. Vervaardigers het die regering se beleid oor sterker ekonomiese groei en 
invoervervanging deur middel van beskerming geesdriftig aanvaar. Mynmagnate het 
voordeel getrek uit die volop, goedkoop en inskiklike arbeid, maar die regering die skuld 
vir die stelsel gegee (kyk kassie).

Die Weste en die NP-bewind

Die uitslag van die 1948-verkiesing was ontstellende nuus vir Brittanje, Suid-Afrika 
se grootste buitelandse belegger en handelsvennoot. Die Koue Oorlog het egter ’n 
donker skaduwee oor die wêreld gegooi, en dit was vir Westerse regerings belangrik 
dat Suid-Afrika met sy minerale en strategiese ligging nie onder die invloed van die 
kommuniste kom nie. Vir die Britse Arbeidersregering onder Clement Attlee was dié 
aspekte belangriker as sy afkeer van apartheid, en hy het Suid-Afrika toegang tot Britse 
en Amerikaanse intelligensiegeheime gegee.

Daar was steeds segregasie in die suidelike state van die VSA. Volgens ’n peiling in 
1942 was net 2% van die mense daar ten gunste van geïntegreerde skole, en net 12% ten 
gunste van geïntegreerde woonplekke. Net 20% het gedink swartes is ewe intelligent as 
wittes, en selfs onder noordelike wittes was net 30-40% ten gunste van rasse-integrasie.

SIR ERNEST SE VERSKILLENDE 
WÊRELDE

Die mynbedryf het merkwaardig goed by 
beperkings op arbeid op grond van ras aan-
gepas deur te beweer dat apartheid hom 
walg. Dit sien ’n mens duidelik in die hou-
ding van die Anglo American Corporation se 
stigter, soos beskryf in Lewis Snowden se 
outobiografi e Land of the Afternoon (1968).

Sir Ernest Oppenheimer, die laaste 
groot magnaat, was toe [in 1957] 77 
jaar oud en het in ’n groot huis in Park-
town in Johannesburg gewoon. Hy het 
my op ’n slag in ’n pragtige, ruim ver-
trek vol skilderye deur Renoir onthaal en 
gepraat oor die Diamantkorporasie se 
nuwe hoofkantoor wat hy op sy volgen-
de verjaardag in Londen gaan open. 
Toe praat hy oor die apartheidswette. 
‘‘Dit pla ons nie, weet jy . . . In die myne 
het ons oorgenoeg arbeid. Weet jy 
waar om? Die naturelle kom na ons toe, 
want hulle weet hulle word daar be-
skerm. Geen paswet-klopjagte nie. 
Geen teistering deur die polisie nie. 
Ons sorg vir hulle . . .’’ Terwyl hy ver-
duidelik, hou hy ’n glas met ’n lang 
steel vas, en praat met ’n ophaal van 
die skouers en ’n glimlag. ‘‘Die rege-
ring se beperkende wette – apartheid en 
so aan – raak hulle nie … Daarom het 
ons geen probleme met arbeid nie … 
Dis hoe sake staan.’’

- 
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bo: Sir Ernest Oppenheimer (1880-1957) is 
in Duitsland gebore en het in 1902 in Suid-
Afrika aangekom. Hy het die Anglo American 
Corporation in 1917 gestig en beheer 
van die De Beers Consolidated Mines, ’n 
diamantmonopolie, bekom.



Die Weste wou beslis nie ’n demokratiese bestel in Suid-Afrika hê nie, want so ’n 
stelsel is vir die huidige as buite die kwessie beskou. In die 1950’s was dit ook nog nie 
ongewoon dat Westerse leiers rassistiese standpunte uitgespreek het nie. So het Herbert 
Morrison, minister van buitelandse sake in die Britse Arbeidersregering, in 1951 verklaar 
onafhanklikheid vir die kolonies in Afrika is soos om ‘‘ ’n tienjarige kind ’n voordeursleutel, 
’n bankrekening en ’n haelgeweer’’ te gee.

Die oorwinning oor Nazi-Duitsland en die gruwels van die Joodse volksmoord het 
rasse-ideologieë egter in onguns gebring en druk vir rasse-integrasie laat opbou – 
veral in die VSA. Indië se onafhanklikheid in 1947 was ’n belangrike keerpunt in die 
wêreldgeskiedenis, want daarna het al hoe meer swart en bruin mense hul vryheid 
geëis. Die Algemene Vergadering van die Verenigde Volke was ’n goeie forum waar 
Derdewêreldlande uiting kon gee aan hul woede oor eeue van Westerse oorheersing. 
Apartheid het sommer gou die skyf van dié woede geword.

Die Nasionale Party maak opgang

Hoewel daar provinsiale en ander tweespalt in die NP was, kon die VP nie daaruit munt 
slaan nie. Jan Hofmeyr, Smuts se waarskynlike opvolger, het in 1948 gesterf, en Smuts self 
in 1950. J.G.N. Strauss, wat Smuts opgevolg het, het geen politieke indruk gemaak nie. 
Sir De Villiers Graaff het Strauss in 1956 vervang. Hy was persoonlik oor partyverdelings 
heen gewild, maar kon geen alternatief vir apartheid bedink wat die kiesers se steun sou 
geniet nie.

In 1953 was Malan steeds die leier toe die NP die verkiesing aangepak het. Hy was al 
byna tagtig jaar oud, en die NP se apartheidsbeleid was nog baie onafgewerk. Die NP het 
weer in totaal minder stemme as die VP gekry, maar 34 meer Volksraadsetels verower. 
J.G. Strijdom het Malan in 1954 as partyleier en eerste minister opgevolg, waarna die 
Transvaal in die NP-koukus oorheers het. In die 1958-verkiesing het die NP 103 setels 
verower en die VP net 53. Dit het gelyk asof die NP die mag sou behou so lank as wat die 
wittes die politiek kon oorheers.

Toe Strijdom in die amp sterf, het Hendrik Verwoerd in 1958 eerste minister geword. 
Hy het aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer en gedoseer, maar was nooit by 
die suidelike meningsvormers, veral akademici en joernaliste, gewild nie. Hulle het niks 
van sy strak doktrinêre benadering, veral teenoor die bruin gemeenskap, gehou nie.

SWART MENINGS OOR DIE 1948-
VERKIESING

Daar is min twyfel dat die NP-sege nie-wit 
mense se strewes erg geknou het. Voor 
die verkiesing het George Golding, leier 
van die gematigde Coloured People’s Na-
tional Union, gewaarsku dat ’n NP-rege-
ring die “Kleurling-ras” ernstig sou bedreig. 
Hy het spoedig opgehou om met die nuwe 
rege ring te probeer saamwerk.

Die swart leiers het die 1948-verkiesing 
gelate dopgehou. Die NP se verkiesings-
manifes het belowe dat Suid-Afrika ’n ‘‘wit-
mansland’’ sou bly. Albert Luthuli, later die 
leier van die ANC, het geskryf dat die 
Smuts-regering swartes so ontnugter het 
dat die verkiesingsuitslag ‘‘ons nóg verbaas 
nóg juis laat belang stel het’’. Hy het egter 
erken dat ‘‘min van ons (indien enige) besef 
het hoe vinnig die agteruitgang sou wees’’. 
Hy het egter ook ’n bietjie troos daarin 
gekry. ‘‘Juis die intensiteit van die Nasiona-
liste se onderdrukking’’ het ’n groter 
 politieke bewustheid onder die swart massa 
laat posvat, en dit sou hulle oplaas uit hul 
‘‘ge late verdraagsaamheid’’ wakker skud.

’ n  b a i e  b e l a n g r i k e  v e r k i e s i n g        313

Albert Luthuli

Albert Luthuli is in 1952 verkies tot leier 
van die ANC. Hy is verskeie kere deur die 
regering ingeperk, onder meer in 1957 toe hy 
slegs binne ’n radius van 24 km van sy huis 
af  kon wees. Dit is vir ’n rukkie opgehef om 
hom toe te laat om die Nobelprys vir Vrede 
te ontvang. Links is hy en sy vrou op pad na 
Oslo om dié toekenning te ontvang, en bo 
praat hy tydens die seremonie.



Die apartheidstelsel in aanbou

Apartheid het op verskeie pilare gestaan. Die belangrikstes was die beperking van alle mag 
tot wittes, rasseklassifi sering en rasse-sekswette, groepsgebiede vir elke rassegemeenskap, 
aparte skole en universiteite, ’n einde aan geïntegreerde openbare en sportgeriewe, 
beskerming vir wittes in die arbeidsmark, instromingsbeheer om die beweging van swartes na 
die stede te stuit, en ‘‘tuislande’’ vir swartes sodat hulle nie op regte in die gemeenskaplike 
gebiede aandring nie.

Hendrik Verwoerd was twee jaar oud toe 
sy ouers van Nederland na Suid-Afrika 
geëmigreer het. Hy was ’n briljante stu-
dent wat sy doktoraat in 1924 aan die 
Universiteit van Stellenbosch behaal en 
toe universiteite in Duitsland en die VSA 
besoek het.

Daar is geen bewyse dat die Nazi’s se 
rasse-ideologie hom beïnvloed het nie. In 
sy akademiese loopbaan het hy dikwels 
uit die werk van sosiale wetenskaplikes in 
die VSA geput. Hy het agtergekom dat 
navorsing en sosiale wetenskap ingespan 
kon word om maatskaplike beleid te skep 
en te regverdig. Toe hy in 1950 minister 
van naturellesake word, het hy onverwyld 
’n navorsingsafdeling gestig.

Sy lesingsmateriaal en memorandums 
uit sy tyd as hoogleraar in sosiologie aan 
die Universiteit van Stellenbosch bewys 
dat hy nie geglo het daar is biologiese 
verskille tussen die belangrike rasse groepe 
nie. Hy het ook gesê dié gebrek aan 
verskille beteken ‘‘dit is nie werklik ’n faktor 
in die ontwikkeling van ’n hoër sosiale 
beskawing deur die Kaukasiese ras’’ nie.

Hy het landwyd bekend geword toe hy 
ná die verslag van die Carnegie-kommis-
sie in 1934 ’n konferensie oor die arm-
blankevraagstuk gereël het. Verwoerd 
was energiek, baie ambisieus, besonder 
goed georganiseer en metodies in alles 
wat hy aangepak het. Hy het vas geglo 
dat die staat die reg het om namens 
wittes te besluit, en boonop ook namens 
die res van die bevolking. Hy was ook 
oortuig daarvan dat leiers met die nodige 
dryfkrag, energie en toewyding die kwes-
sie van wit armoede sou kon oplos.

Hy het wit bevoorregting op so ’n 

manier voorgehou dat dit lyk asof wittes 
nie werklik alleen of selfs die meeste 
daarby sou baat vind nie. Sy hele loop-
baan deur het hy aanvegbare argumente 
met groot intellektuele kalmte aangebied.

Hy en ’n groepie ander Stellenbosse 
hoogleraars het in 1936 in die openbaar 
betoog teen die aankoms van die Stuttgart, 
’n skip met Joodse immigrante wat uit 
Nazi-Duitsland gevlug het. Hulle het gesê 
’n toestroming van Jode sou dit vir Afrika-
ners selfs moeiliker maak om in die sake-
wêreld en beroepslewe iets te bereik.

In 1937 is Verwoerd aangestel as re-
dakteur van Die Transvaler, ’n nuwe Jo-
hannesburgse dagblad. Hy het die poli-
tiek in 1948 betree. In die volgende 
tien jaar het hy apartheid tot ’n same-
hangende beleid ontwikkel. Die basiese 
ver onderstelling was dat die mens ’n 
sosiale wese is wat net binne sy eie 
volk of et niese groep gelukkig sal wees. 
Die staat moes die verskillende nasies 
saam laat bestaan. Die staat het self 
bepaal wie lede van dié nasies is, en 
hulle apart gehou. Onder Verwoerd se 
leiding het die kabinet kwetsende rasse-
termino logie vir die ondergeskikte ge-
meen skappe verwerp.

 Voor Verwoerd was Suid-Afrika se 
rassebeleid wel streng, maar weens aller-
lei skuiwergate, inkonsekwenthede en 
kompromieë was dit effens makliker om 
onder dié stelsel te leef. Piet Cillié, redak-
teur van Die Burger, het egter opgemerk 
Verwoerd se stoffasie was ‘‘oorweldigend 
intellektueel: geordende gedagtes, duide-
like leerstellings, gevestigde toekomspa-
trone. Wat in beginsel geregverdig en 
korrek was, moes in die praktyk uitvoer-

baar wees.’’ Verwoerd het ras eintlik uit ’n 
akademiese oogpunt benader. Apartheid 
was ’n plan van omvangryke maatskaplike 
herskikking wat dalk net in ’n akademikus 
se brein kon ontstaan het. Toe dié stelsel 
eers bestaan het, is niemand toegelaat 
om daarmee te peuter nie. Hy het geglo 
dat uitsonderings die hele spul sou laat 
ineenstort.

Sy ‘‘geweldige sjarme’’ en ‘‘vlymskerp 
breinkrag’’ het Rykie van Reenen, ’n 
skerpsinnige joernalis van Die Burger, 
getref. In ’n onderhoud antwoord hy haar 
vraag of hy snags kan slaap omdat die 
uitvoering van sy beleid so baie verant-
woordelikheid meebring egter so. ‘‘O ja,’’ 
hy slaap baie goed, en hy voeg by: ‘‘U 
sien, ’n mens het nie die probleem dat jy 
bekommerd is dat jy dalk verkeerd kan 
wees nie.’’ Die hartelose toepassing van 
apartheid en blindheid vir die vernedering 
en leed wat dit veroorsaak het kan na dié 
soort ideologiese oortuigdheid terug ge voer 
word, iets wat Verwoerd sy volge linge 
ingeprent het.

HENDRIK VERWOERD: ’N AKADEMIKUS IN DIE POLITIEK
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Hendrik Verwoerd



In 1948 was daar net 135 000 meer Afrikanerkiesers as Engelssprekendes. Feitlik geen 
Engelssprekendes het in die eerste vyftien jaar van die NP se bestaan vir dié party gestem 
nie, maar in die 1943-verkiesing het meer as 20% van die Afrikaners vir die VP gestem. 
Daar is algemeen aanvaar dat verreweg die meeste van die sowat 46 000 bruin kiesers 
die VP gesteun het. Met sy skrale meerderheid van net vyf setels wou die NP dié kiesers 
van die kieserslys verwyder omdat hulle in etlike kiesafdelings die magsbalans gehad het. 
Apartheid wou alle Afrikaners verenig met ’n beleid wat sowel rassiste as hervormers sou 
lok en vir alle dele van die Afrikanervolk aantreklik sou wees. Sterk wit oorheersing en 
beheer oor swart arbeid is dus belowe.

Politieke apartheid

Kragtens die Grondwet kon die bruin stemreg net met ’n tweederdemeerderheid 
in ’n gesamentlike sitting van die Volksraad en Senaat geskrap word. In 1951 het die 
Parlement die Wet op Afsonderlike Verteenwoordiging van Kiesers aanvaar. Dit sou 
alle bruin kiesers op ’n aparte kieserslys plaas. Die appèlhof het dit egter ongrondwetlik 
verklaar, wat die begin was van ’n uitgerekte Grondwet-stryd. Die regering het die Senaat 
in 1956 vergroot en genoeg senatore uit eie partygeledere aangestel vir die vereiste 
tweederdemeerderheid om die bruin kiesers stemreg te ontneem. Dit het nie net die gees 
van die Grondwet geskend nie, maar ook die letter. Vier wittes sou voortaan die bruin 
mense in die Parlement verteenwoordig.

Die regering se optrede het fel teenkanting ontlok, veral deur oudstryders van die 
Tweede Wêreldoorlog. Volgens hulle was dit ’n aanslag op die beginsels waarvoor hulle 
geveg het. A.G. (Sailor) Malan, ’n vlieënier met talle dekorasies, het toe die sogenaamde 
Torch Commando gestig. Teen 1952 was daar 125 000 ten volle opbetaalde lede van dié 
organisasie. Hulle het van die grootste betogings in die land se geskiedenis gereël en 
sterk weerstand teen die skending van die Unie-grondwet gebied. Dit het die regering 
min gepla, want hy het gereken die betogers maak net beswaar omdat VP-ondersteuners 
van die kieserslys verwyder word. Die Torch Commando het stoom verloor ná geskille 
oor die vraag of gekleurde oudstryders volwaardige lede kon word.
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onder: Oorlogsveterane het die Torch 
Commando gestig om te protesteer teen 
die regering se poging om bruin kiesers 
– in stryd met die grondwet – sonder ’n 
tweederdemeerderheid van die rol te skrap. 
Die eerste vergaderings van die Torch 
Commando in 1951 het verbasende groot 
skares gelok. Die leier, A.G. (“Sailor”) Malan, 
’n vegvlieënier met verskeie dekorasies, het 
hom verbind tot “elke konstitusionele stap 
om ’n onmiddellike algemene verkiesing af 
te dwing”. Hy het gewaarsku dat “as die 
politieke regte van ’n groep so groot soos 
die bruin mense sonder doeltreffende protes 
verminder word, is die status en regte van 
geen ander groep in die gemeenskap veilig 
nie. . .” Engelssprekende Suid-Afrikaners 
is daardeur vir ’n ruk opgesweep, maar ná 
die groot winste vir die Nasionale Party in 
die 1953-verkiesing het belangstelling in die 
Torch Commando begin afneem.



Die regering het nie eens probeer om die verstedelikte swart elite te lok 
nie. In plaas daarvan het hy besluit om die hoofmanne in die reservate sy 
bondgenote in die apartheidstelsel te maak. Die reservate was sommer gou 
as ‘‘Bantoetuislande’’ bekend. Hulle was ook deel van die segregasiebeleid 
van voor 1948, maar nou was hulle ’n verskoning om verteenwoordiging 
vir swartes in die gemeenskaplike gebied te weier. In 1951 het Verwoerd, 
destyds die minister van naturellesake, die Wet op Bantoe-owerhede 
deur die Parlement geloods. Dit het vir drie gesagsvlakke in die reservate 
voorsiening gemaak en hy sou deur middel van die departement van 
naturellesake daaroor beheer uitoefen.

In daardie stadium was die stelsel van tradisionele leiers reeds erg 
verbrokkel. Nou het die hoofmanne egter uit die skaduwees te voorskyn 
gekom en koninkryke in die reservate geërf. Talle van die hoofmanne was 
maar net strooipoppe, maar die regering was min gepla. Hy het gehou van 
onderdanige hoofmanne wat hul laaste fl entertjies gewildheid opgeoffer 
het om regeringsbeleid af te dwing.

Apartheid in gemeenskaplike gebiede

Kragtens die Bevolkingsregistrasiewet van 1950 het die staat elke burger in ’n statutêre 
groep ingedeel. Die hoofgroepe was: Blankes, Kleurlinge, Indiërs en Bantoes. Elke 
‘‘bevolkingsgroep’’ moes in sy eie groepsgebied woon, en skole en ander geriewe wat vir 
dié groep opsy gesit is, gebruik.

Dit was veral moeilik om bruines te klassifi seer. Die wet het meegebring dat hul 
aansien in die gemeenskap en wittes se menings die belangrikste maatstawwe vir hul 
klassifi sering was. Wittes se opvattings en stereotipes oor rasseverskille het ’n rol gespeel 
wanneer die wittes wat as klassifi seerders aangestel is, iemand se ras moes bepaal. Mense 
is oor hul herkoms uitgevra, en in uiterste gevalle is hul vingernaels bekyk en ’n kam deur 
hul hare getrek. As krulle weerstand gebied het, is die persoon as Kleurling of nieblank 
geïdentifi seer.

Die bestaande verbod op huwelike tussen wittes en swartes is uitgebrei om ook dié 
tussen wittes en bruines te verbied. Die Wet op Verbod van Gemengde Huwelike 
van 1949 het alle huwelike tussen wittes en enige ander groep onwettig verklaar. Die 
Ontugwet van 1950 het geslagsgemeenskap tussen wittes en enige ander groep verbied.

Die polisie het verkykers, bandopnemers en kameras ingespan om oortreders van 
die Ontugwet te vervolg, het by slaapkamers ingebars en het distriksgeneeshere beveel 
om oortreders se geslagsdele te ondersoek. Dis nie net gewone mense wat oortree het 
nie, maar dominees, onderwysers en selfs ’n eerste minister se privaatsekretaris. Teen 
1985, toe die wet herroep is, is sowat 11 500 mense vervolg en nog talle ander aangekla. 
Sommige wit oortreders het selfmoord gepleeg of geëmigreer.
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Die hoeksteen van apartheid was die 
Bevolkingsregistrasiewet van 1950. Dit het 
wit en swart mense volgens ras geklassifi seer, 
en “Kleurlinge” volgens voorkoms of algemene 
aanvaarding, asook volgens afkoms. Die foto 
onder links toon die identiteitskaart wat 
bruin mense moes dra. Dit illustreer “klein 
apartheid”, ’n term wat in 1959 geskep is toe 
Piet Cillié, die redakteur van Die Burger, 
verwys het na maatreëls wat “geïrriteer 
het sonder om enigiets te bereik” en wat 
afbreuk gedoen het aan die ideaal van “groot 
apartheid” en die sukses van die onafhanklike 
tuislande.

oorkant bo: Die “pas” of verwysingsboek 
vir swart mense moes aandui dat die draer 
daarvan wettig in diens en gekwalifi seer was 
om in ’n stedelike gebied te wees. 



’n Koerantberig in 1974 deur Stanley Uys, 
een van die voorste joernaliste van sy tyd, 
is tekenend van die warboel waarin 
rasseklassifi sering mense se lewe kon 
dompel:

Die selfmoord van ’n Kaapse Kleur-
lingseun van in die twintig het ’n 
apartheidstragedie blootgelê wat in 
Suid-Afrika se geskiedenis byna 
geen gelyke het nie. Die seun het by 
’n voorstedelike stasie voor ’n trein 
ingespring toe hy agterkom sy wit 
meisie is swanger. Hy kon nie met 

haar trou nie, want die Wet op Ver-
bod van Gemengde Huwelike ver-
bied huwelike oor die kleurlyn heen 
. . . Die meisie het probeer selfmoord 
pleeg deur haar polse te sny, maar 
het misluk. Sy het nie geweet haar 
kêrel is ’n Kleurling nie . . . Die seun 
se identiteit bly geheim, want sy fa-
milie leef onwettig as blankes. Die pa 
is wit, en het die ma, ’n Kleurling, in 
1950 ontmoet – die jaar waarin die 
Wet op Verbod van Gemengde Hu-
welike aanvaar is. Hulle het in weer-
wil van die Ontugwet, wat seksuele 

omgang oor kleurlyne heen verbied, 
saam gewoon. Hulle het vyf kinders 
gehad, en die gesin het as wittes in 
’n wit voorstad gewoon. Hulle kon 
hul kinders nie skool toe stuur nie, 
want op hul geboortesertifi kate is 
hulle as Kleurlinge geklassifi seer, en 
daarom sou hulle toegang tot ’n wit 
skool geweier word. Dit sou gebeure 
aan die gang sit wat sou meebring 
dat hulle ontmasker en uit die wit 
voorstad verdryf word, en hul wit 
 vriende verloor . . .

RASSEKLASSIFISERING EN MENSLIKE TRAGEDIES
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Groepsgebiede

Apartheid het die gebruik van voor 1948 om voorstede of woonbuurte net vir ’n 
bepaalde rassegroep te ontwikkel, uitgebrei. Die opbreking van bestaande gemengde 
gebiede was egter nuut. Teen 1950 het omtrent ’n derde van die bruines in Kaapstad in 
gemengde buurte gewoon. Daar was geen wet in Kaapland wat bruin of swart mense 
verbied het om te woon waar hulle wil of om eiendom te koop nie. Daar was op feitlik 
elke dorp ’n onderdorp waar wit, swart en bruin deurmekaar gewoon het. Die Wet op 
Groepsgebiede van 1950 het die besit en bewoning van grond egter tot ’n bepaalde 
statutêre groep beperk.

Kragtens die Wet op Aanwysing van Afsonderlike Geriewe is openbare geriewe 
gesegregeer. Daar moes nou aparte ingange, busse, treinwaens, parke en openbare toilette 
wees. Swart en bruin mense kon in die sogenaamde wit sakegebiede in restaurante net 
by ’n toonbank bedien word, en nie aan ’n tafel nie. Hulle kon nie na wit verhoog- en 
rolprentteaters of hotelle (behalwe dié met aparte kroeë en swembaddens) gaan nie. 
Oplaas is een uit elke vier bruines en een uit elke ses Indiërs (teenoor net een uit elke 
666 wittes) landwyd gedwing om te verhuis.

Die volgende aanhalings beklemtoon die 
geheel en al verskillende wêrelde van dié 
wat die beleid geskep het en dié op wie 
dit afgedwing is. Die eerste kom uit ’n 
toespraak deur die eerste minister dr. D.F. 
Malan; die tweede uit ’n toespraak deur 
Allan Hendrickse, leier van die Arbeiders-
party in die Driekamerparlement, oor die 
verwydering van bruines uit Distrik Ses in 
die hart van Kaapstad na Mitchells Plain 
in die buitewyke.

D.F. Malan, 1950
[Dit] is net op die grondslag van 
apartheid ten opsigte van woonge-
biede dat ons gesonde verhoudinge 
tussen die een ras en die ander sal 
kan bewerkstellig. Net op daardie 

grondslag sal ons geregtigheid vir al-
bei kante kan verkry. Watter gereg-
tigheid is daar vir die nieblanke  as 
hy in die posisie is wat hy tans 
beklee? Hy sal altyd minderwaardig 
voel. Hy kan nie sy beste lewer nie. 
Op die grondslag van apartheid kan 
hy in sy eie woongebied sy beste 
lewer. Daar kan hy sy eie lewe lei – 
daar kan hy sy eie wese ontwikkel, 
en net deur die instandhouding en 
ontwikkeling van jou eie kan jy jouself 
ophef en jou mense ophef.

Allan Hendrickse, 1988
Verlede jaar, toe ek hom [pres. P.W. 
Botha, wat in die laat 1960’s vir die 
verwydering van mense uit Distrik 

Ses verantwoordelik was] vra om 
Distrik Ses aan die bruin mense te-
rug te gee, wou hy eerder hê ek moet 
hom bedank vir wat hy gedoen het. 
Hy het nog nooit sulke ondankbaar-
heid teëgekom nie, dat die mense 
gewoon het in huise in wittes se be-
sit, dat hulle uitgebuit is en in krot-
buurte gewoon het, en dat hulle nou 
huisbesitters in Mitchells Plain is. “Jy 
moet my bedank vir wat ek gedoen 
het,” sê hy, “want julle woon nou in 
waardigheid.” Dit was sy benadering. 
Dit was tipies van die gaping in hul 
denke wat eenvoudig nie te bowe 
gekom kon word nie.

VERSKILLENDE MENINGS OOR AFSONDERLIKE WOONPLEKKE

318       d i e  a f r i k a n e r na s i o na l i s t e  a a n  d i e  b e w i n d 



Een van die mees omstrede gevalle was in die middel-1950’s toe swart inwoners van 
Sophiatown in Johannesburg, saam met talle ander, gedwing is om na ’n yslike nuwe township 
suidwes van Johannesburg – Soweto – te verhuis. Sophiatown is net vir wittes gesoneer, en 
Triomf genoem. Nog ’n verhuising wat groot woede ontketen het, was toe 65 000 bruines in 
die middel-1960’s uitgedwing is uit Distrik Ses, ’n lewenskragtige maar misdaadgeteisterde 
binnestedelike wyk van Kaapstad. Die gebied is daarna prakties met die aarde gelyk gemaak.

Daar was feitlik geen ekonomiese of sosiale dinamiek in die nuwe woongebiede nie. 
Buurte en selfs gesinne wat met die verskuiwings verbrokkel het, is afgelaai in nuwe 
gebiede sonder infrastruktuur. Dié verskuiwings kragtens die Wet op Groepsgebiede 
het beteken dat armes ver van hul werkplek moes woon. Hulle moes dikwels sonder 
behoorlike openbare vervoer klaarkom. Omdat daar geen gevestigde maatskaplike norme 
was nie, het misdaad toegeneem.

In die eerste vyftien jaar van apartheid is daar op groot skaal huise vir swart groepe 
gebou. Teen 1958 is talle krotbuurte in en om groot stede platgeslaan en sowat 100 000 
huise vir swartes onder toesig van Verwoerd se departement gebou. Soos in die meeste 
township-ontwikkelings was die huisies maar klein en die woonbuurte argitektonies 
vervelig, met min openbare geriewe.

Apartheidsonderwys

Teen 1948 het kerke en sendelinge steeds vir 90% van swart onderwys gesorg. 
Ongeletterdheid was algemeen. Hoewel enkele sendingskole goeie onderwys gebied het, 
was swart onderwys oor die algemeen baie swak: teen 1952 het net 3% van al die swartes 
enige skoolopvoeding ná die primêre fase ontvang, en net 8 488 swartes kon met matriek 
spog. Daarteenoor het meer as 40 000 wittes elke jaar die hoogste skoolstanderd bereik. 
In 1947 was daar maar net vier bruin hoërskole.

In 1949 het die nuwe regering ’n kommissie onder leiding van Werner Eiselen aangestel 
om na swart onderwys ondersoek in te stel. Dié het ’n nuwe stelsel onder die staat se 
beheer voorgestel. Daar was geen sprake van teorieë oor rasseminderwaardigheid nie. 
Die verslag was eerder bekommerd oor ’n gebrek aan ’n groepsgevoel onder swartes. 
Daar is gesê dat Afrikakulture dinamies is en sou kon help om hele volke te moderniseer. 
In plaas daarvan dat die stelsel die Engelse kultuur naboots, moes dit by die verskillende 
etniese Afrika-groepe ’n trots in die volkseie laat posvat. Hulle moes besef dat hul 
geskiedenis, gebruike, gewoontes, karakter en mentaliteit van belang is. Die verslag het 
die waarde van moedertaalonderwys ook beklemtoon. 
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oorkant: Distrik Ses tydens die gedwonge 
verskuiwings in die 1960’s. Toe die regering 
die Groepsgebiedewet in 1950 ingestel het, is
 beweer dat 80-90% van woongebiede deur 
mense van ’n enkele groep bewoon word 
en dat skeiding nie te moeilik sou wees nie. 
Die wet het egter ’n dramatiese uitwerking 
gehad. Toe die regering sy voorstelle vir 
Kaapstad aangekondig het, was die VP-
beheerde stadsraad so geskok dat dit die 
openbare verhore geboikot het. Uiteindelik 
moes een uit elke vier bruin mense en een uit 
elke ses Indiërs (teenoor net een uit elke 666 
wittes) oor die land verhuis. Bruin gesinne in 
Kaapland is uit die sg. “onderdorpe” verdryf 
na townships aan die buitewyke van die stad 
of selfs verder weg.

onder: Die nuwe, staatsbeheerde stelsel 
van onderwys vir swart kinders, bekend 
as “Bantoe-onderwys”, was ’n poging om 
massaopvoeding vir ’n industrialiserende 
ekonomie te verskaf. Terwyl dit tot ’n besliste 
verbetering in massageletterdheid gelei het, 
het dit kwaai kritiek ontlok van wit liberale 
en die swart elite as gevolg van onvoldoende 
regeringsbefondsing. Vir bykans twee 
dekades is die regering se besteding aan 
swart onderwys op dieselfde vlak vasgepen. 
Hoewel totale besteding aan swart onderwys 
toegeneem het, het die skerp styging in die 
aantal leerders daartoe gelei dat die per 
capita-besteding aan swart skoliere in hierdie 
tydperk met een derde afgeneem het. 



Die regering het daarna die etniese taal in die hele laerskoolfase verpligtend gemaak, 
en later ook in die grootste deel van die hoërskoolfase.

Die regering het in 1953 beheer oor swart onderwys oorgeneem. Hy wou graag die 
kerk- en sendingskole uitskakel, want die meeste onderwysers daar het apartheid verwerp 
en die Engelse invloed uitgebrei. Met dié beheer is minderwaardige massa-onderwys na 
die meeste swartes uitgebrei. In 1948 was net 24% van swart kinders van skoolgaande 
ouderdom in skole ingeskryf; teen 1994 was die persentasie 84% – ’n bestendige toename 
van gemiddeld 5,8% per jaar.

Verwoerd het die koukus van die NP oorreed om massa-onderwys in te stel deur te 
belowe daar is geen plek vir swart mense “bo die vlak van bepaalde soorte arbeid nie’’. 
Hy het bygevoeg: ‘‘Binne hul eie gemeenskap is alle deure oop.’’ Dié harde en gevoellose 
woorde het deur die jare weerklink as ’n verpersoonliking van die eng gees van apartheid. 
Dit was ’n ontnugtering, want die oorlogsjare het die hoop laat opvlam dat die dwangbuis 
van segregasie stadig vir swartes losgemaak sou word.

Eintlik het Verwoerd geen nuwe beleid aangekondig nie. Wit partye het lankal 
saamgestem dat geskoolde en halfgeskoolde werkgeleenthede in die sogenaamde wit 
gebiede net vir wittes bedoel was. Jonathan Hyslop merk in The Class Room Struggle op: 
‘‘‘Beskaafde arbeid’ het ’n lang en breë geskiedenis in die wit politiek. Verwoerd se doel-
wit – om nuwe strukture vir swart opname deur die tuislande te skep – was wel nuut.’’ Die 
staat was nooit ’n suiwer wit staat nie. Selfs in die 1950’s was daar meer swart staatsampte-
nare as wittes. In die volgende drie of vier dekades het al hoe meer swart amptenare in die 
onderskeie apartheidstrukture ‘‘hul eie mense gedien, soos die beleid vereis’’.

Verwoerd is deur baie mense skerp veroordeel vir sy opmerking dat dit nie help om ’n 
swart kind wiskunde te leer as hy of sy dit nie kan toepas nie. Tog het ontleders vasgestel 
dat die leerplanne in swart skole baie dieselfde as dié in wit skole was en beter was as dié 
wat voorheen in talle private swart skole gebruik is.

Die klein, verstedelikte swart professionele klas het sterk teen moedertaalonderrig kapsie 
gemaak. Vir hulle moes ‘‘Bantoe-onderwys’’, soos dit bekend geword het, net keer dat swartes 
in die Westerse ekonomie en kultuur vorder. Hulle wou in die moderne ekonomie werk, en 
nie net die wit samelewing dien nie. Na hul mening was die klem op aparte “Bantoekulture” ’n 
poging om te verdeel en te heers eerder as ware besorgdheid oor dié kulture.

Daar is altyd te min geld aan ‘‘Bantoe-onderwys’’ bestee. Byna twee dekades lank 
het die regering sy eie statutêre besteding aan swart onderwys in die hoofbegroting op 
dieselfde vlak behou. Die skerp toename in die getal kinders wat in die stelsel opgeneem 
is, het egter die per capita-besteding in dié tyd met byna ’n derde laat daal.

Die stelsel het eers in die vroeë 1970’s aan sekondêre onderwys aandag begin gee. Tussen 
1954 en 1961 het omtrent ewe veel swart kinders elke jaar die hoogste skoolstanderd of 
die eksamen vir die skoolverlatingsertifi kaat geslaag (tussen 279 en 338). Selfs in 1966 
was daar maar 1 615 swart leerders in die fi nale jaar.

In 1959 het die regering wetgewing vir rasseskeiding aan universiteite ingestel. ‘‘Wit’’ 
universiteite kon swart of bruin studente net vir ’n kursus aanvaar as dié kursus nie deur 
’n swart of bruin universiteit aangebied is nie. ’n Belangrike oogmerk met die nuwe 
beleid was om te voorkom dat swart studente onder die invloed van liberale akademici 
en die stadsomgewing kom. Studente aan dié ‘‘boskolleges’’ het nie leiers van hul etniese 
gemeenskappe geword soos die apartheidstelsel wou hê nie, maar eerder die mees mis-
noegde elemente in die ondergeskikte bevolking. Die stelsel het geen ‘‘apartheidsgesinde’’ 
ondergeskiktes opgelewer nie, en sonder hulle kon die stelsel nie oorleef nie. 

Arbeid en instromingsbeheer

Swart vakbonde is sedert 1924 uitgesluit van die nywerheidsrade waar loononderhandelings 
plaasgevind het. In die apartheidsera is dié beperkings uitgebrei. Swartes is in 1953 
verbied om tot geregistreerde vakbonde te behoort. Daar was druk op werkgewers 
om swart vakbonde te ignoreer. Mense wat swart werkers probeer organiseer het, kon 
ingeperk of aangehou word. Teen 1960 was die meeste swart vakbonde tot niet.

Kragtens die Wet op Arbeidsverhoudinge van 1956 kon bepaalde werkgeleenthede tot 
lede van ’n bepaalde rassegroep beperk word. Sulke bepalings was eintlik net simbolies, 
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want net 2% van al die werkgeleenthede is daardeur geraak. ’n Informele kleurslagboom 
was baie belangriker. Die regering het sterk druk op werkgewers uitgeoefen om wit 
werkers nie deur swartes te vervang nie, om swart werkers geen gesag oor wittes te gee 
nie en om nie te veel op swart arbeid staat te maak nie.

Instromingsbeheer – as die fondament van die stelsel van trekarbeid – was die grootste 
beperking op swart werkers. Die moderne stelsel is in 1923 ingestel en in 1937 uitgebrei. 
Die Wysigingswet op die Naturellewette van 1952 het instroming selfs strenger aan 
bande gelê. Soos voorheen was die pasboek die sleutel. Dié dokument was bewys dat die 
houer daarvan wettig in ’n ‘‘wit gebied’’ was. ’n Trekarbeider moes hom by ’n arbeidsburo 
in sy ‘‘tuisland’’ laat registreer en enige werk aanvaar wat hom aangebied word. Sulke 
werkers is vir die grootste deel die jaar van hul gesinne geskei.

’n Swarte sonder ’n geldige pas wat langer as 72 uur in ’n stadsgebied gebly het, kon in 
hegtenis geneem en na sy ‘‘tuisland’’ teruggestuur word. As ’n pashouer se vrou self geen 
pas gehad het nie, kon sy en haar kinders na die ‘‘tuisland’’ teruggestuur word. Van 1957 
af moes vroue ook pasboeke dra. In die 1950’s was daar gemiddeld 318 700 vervolgings 
weens paswet-oortredings. In die vroeë 1970’s het die getal tot 541 000 per jaar gestyg.

Die regering se strawwe maatreëls vir instromingsbeheer kon die gety van swart 
verstedeliking nie stuit nie. Die stedelike swart bevolking het van 2,4 miljoen in 1951 tot 
3,5 miljoen in 1960 opgeskiet – byna 45% meer.

Ingryping en weerstand

Apartheid het swartes in vreemdelinge in hul eie land verander. Hulle kon geen grond 
besit nie, behalwe in die 13% van die land wat aan hulle toegewys is. Hulle kon nie 
sonder ’n pas êrens heen gaan nie, nie na ’n ander distrik verhuis of geskoolde werk 
doen nie. Hulle kon op enige oomblik in hegtenis geneem word, en daar was altyd ’n wet 
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bo: ’n Zulusprekende trekarbeider in ’n 
hostel onder beheer van Thokoza se Inkatha-  
vryheidsparty in die vroeë 1990’s. Toestande 
in die hostelle het nie baie verander sedert die 
1950’s nie. 



waarkragtens hulle aangekla en skuldig bevind kon word. Die swart gevangenisbevolking 
was, as persentasie van die totale swart bevolking, onder die hoogstes ter wêreld.

Apartheid was effens minder beperkend vir bruines en Indiërs, want hulle kon 
sonder passe rondbeweeg en vryliker werk aanvaar. Maar hulle kon ook net in hul eie 
‘‘groepsgebiede’’ woon, hul kinders kon nie wit skole bywoon nie, hulle is die meeste 
openbare geriewe belet en kon nie by die weermag aansluit of aan wit mededingende 
sport (ook op internasionale vlak) deelneem nie, en is oor die algemeen swaarder as hul 
wit geselle vir oortredings van rasgegronde ‘‘ontug’’-wette gestraf.

Hierdie grootskaalse inmenging in mense se lewe het teenkanting ontlok. Wit én swart 
kommuniste was in dié weerstand prominent. Die regering het vroeg reeds teen hulle 
opgetree, veral dié wat in die vakbonde bedrywig was. Die Parlement het die Wet op die 
Onderdrukking van Kommunisme in 1950 aanvaar. Die SAKP is verbied, en die regering 
het die mag gekry om publikasies wat die oogmerke van kommunisme bevorder, te 
verbied en mense te ‘‘noem’’ en hulle te verbied om openbare poste te beklee, as regslui 
te praktiseer of vergaderings by te woon.

Emil Solomon (Solly) Sachs (1899-1976) 
en Rachel (Ray) Alexander (1913-2004), 
albei Joodse immigrante uit Oos-Europa, 
het in die middel van die 20ste eeu ikone 
in Suid-Afrika se werkerstryd geword. 
Sachs het in ’n arm huishouding in ’n 
shtetl (dorpie) in Litaue grootgeword en 
in 1914 na Suid-Afrika gekom, waar hy by 
sy niksnuts-pa in Johannesburg aange-
sluit het. Hier het die gesin in Malay 
Camp, ’n krotbuurt naby die Robinson 
Deep-myn, gewoon en baie swaar gekry.

Ray Alexander kom uit ’n fatsoenliker 
en meer gekultiveerde huis. Sy het in Let-
land grootgeword, is reeds vroeg aan so-
sialistiese beskouings blootgestel en was 
’n vroegryp rekruut vir die kommunistiese 

ondergrondse beweging. Haar ma was 
bang dat haar dogter weens haar poli-
tieke bedrywighede in hegtenis geneem 
sou word, en het haar op sestienjarige 
leeftyd na haar broer en suster in Kaap-
stad gestuur. Vyf dae nadat Alexander in 
November 1929 aan land gestap het, 
was sy lid van die SAKP. Sy het later by 
vakbondbedrywighede betrokke geraak 
en van 1941 tot 1953 vir die militante 
Food and Canning Workers’ Union in die 
Wes-Kaap gewerk.

Sachs se pad na die sosialisme en die 
SAKP het geloop deur Malay Camp, waar 
hy die armoede van die veelrassige in-
woners eerstehands ervaar het deur sy 
werk as ’n uitgebuite winkelassistent. Sy 

studie aan die Universiteit van die Witwa-
tersrand is onderbreek, hy het die Sowjet-
unie besoek en toe sekretaris van die 
Garment Workers’ Union geword (1927-
1950). Hier het hy na die belange van 
meestal wit Afrikanervroue omgesien en 
hom die gramskap van Afrikaner nasiona-
lis te (wat juis dié mense se steun wou hê) 
op die hals gehaal. Hester Cornelius, ’n 
prominente vakbondorganiseerder, het 
later onthou: 

Ek kon eers nie verstaan waarom 
mnr. Sachs, ’n Jood, so hard vir Afri-
kanerdogters baklei het nie . . . Ek 
het ook besef mnr. Sachs baklei nie 
net vir klerewerkers nie, maar vir alle 
werkers. ’n Jood het my laat besef 
dat armoede in sonnige Suid-Afrika 
uitgewis sou kon word . . .

Byna onvermydelik het albei ‘‘Joodse kom-
muniste’’ – Sachs en Alexander – ná die 
NP se oorwinning in 1948 die teiken van 
verdrukking geword. Sachs is in 1952 
kragtens die Wet op die Onderdrukking 
van Kommunisme ingeperk en het die vol-
gende jaar in ballingskap na Engeland 
gegaan. Alexander is telkemale ingeperk, 
onder dwang verhinder om haar setel as 
’n verkose ‘‘Naturelleverteenwoordiger’’ in 
die Parlement in te neem en het oplaas in 
1965 saam met haar man, die vooraan-
staande akademikus Jack Simons, in bal-
lingskap gegaan.

IKONE VAN DIE WERKERSTAND
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Dié wet is in 1976 met die Wet op Binnelandse Veiligheid uitgebrei. Dit het kommu-
nisme omskryf as enige leer wat ‘‘die teweegbring beoog van politieke, ekonomiese, 
industriële of maatskaplike verandering in die Unie deur die bevordering van oproer 
of wanorde, deur onwettige dade of versuime of deur dreigemente van sulke dade 
of versuime’’. Dié omskrywing van kommunisme was so breed en kru dat liberale 
teenstanders van die wet vermoed het dat dit ook hulle in sy net wou vang.

Die NP se obsessie oor tuislande

Verskeie kerkleiers, akademici en beroepslui wat meer geleenthede vir swartes 
en bruines in hul eie gebiede wou skep, het apartheid ondersteun. Hulle het gesê 
dat apartheid net geloofwaardig sou word as minstens sommige van die reservate 
selfversorgende state kon word.

Dit sou egter ’n reuse-poging verg om die tuislande in state te omskep. Daar was geen 
nywerhede, fabrieke of dorpe van belang in die reservate nie, en geen bewese afsettings 
van minerale nie. Die meeste inwoners was vroue, kinders en bejaardes, en feitlik almal 
was afhanklik van die inkomste van mans wat in die gemeenskaplike gebiede gewerk het. 
Die reservate sou net met massiewe besteding ’n ware tuiste vir meer as die helfte van 
hul bevolkings kon word.

In 1950 het die regering ’n kommissie onder F.R. Tomlinson, ’n Pretoriase akademikus 
en erkende kundige op die gebied van landbou-ekonomie, aangestel om die ontwikkeling 
en groeipotensiaal van die reservate te ondersoek. Die verslag van die Tomlinson-
kommissie is in Oktober 1954 aan Verwoerd, minister van naturellesake, oorhandig en in 
1956 gepubliseer. Daarin is gesê dat die ‘‘tuislande’’ met kleinskaalse arbeidsintensiewe 
plase, die geld wat trekarbeiders aan hul families oormaak, en nywerheidsontwikkeling 
(met wit private kapitaal én staatsbeleggings) ekonomies selfversorgend sou kon word.

Daar is aanbeveel dat die regering in die volgende tien jaar £104 miljoen (R10 miljard 
in 1998-waardes) bestee om die reservate te ontwikkel. Die kommissie het bereken 
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oorkant bo : Solly Sachs.

oorkant onder: Ray Alexander, omring 
deur kamerade. 

onder: Wonings in die Transkei, een van die 
reservate of “tuislande”. Om die tuislande 
as selfs ’n beperkte oplossing te kon beskou, 
het enorme inspanning geverg. Die reservate 
het geen nywerhede, fabrieke, stede van 
enige betekenis, dienste of noemenswaardige 
minerale gehad nie. Die meeste van die 
inwoners was vroue, kinders en bejaardes, 
wat almal afhanklik was van die verdienstes 
van mans wat in die gemeenskaplike gebiede 
gewerk het. Nie eens ’n tiende van die 
permanente bevolking van die tuislande 
kon daar ’n lewe maak nie. Net massiewe 
investering sou die kapasiteit van die 
reservate in so ’n mate verhoog het dat hulle 
’n ware tuiste vir meer as die helfte van hul 
bevolkings kon word. Selfs as die voorstelle 
vir landbou- en nywerheidsontwikkeling in 
die reservate in werking gestel sou gewees het, 
sou daar nog steeds grootskaalse trekarbeid 
wees, wat ’n enorme ontwrigting in swart 
gesinslewe veroorsaak het.



dat 50 000 nuwe werkgeleenthede elke jaar in die reservate geskep sou word indien 
dié stappe gedoen word en dat die reservate ’n swart bevolking van 10 miljoen sou kon 
onderhou as dit tot by die eeuwending volgehou sou kon word.

Verwoerd het al die sleutelvoorstelle in die Tomlinson-verslag verwerp. Hy het veral 
geweier om die regering tot enige omvangryke ontwikkelingsbesteding te verbind of toe 
te laat dat enige wit private kapitaal gebruik word om die reservate te ontwikkel. Hy 
het gemeen wit private sakeondernemings kon nie verseker dat ‘‘die Naturellegebiede 
waarlik Bantoe’’ bly nie. Sonder private kapitaal is alle hoop op dinamiese ontwikkeling 
van die reservate verydel. Selfs mét private belegging was daar maar net ’n skrale kans op 
lewenskragtige ontwikkeling.

Verwoerd se beleid verander

In 1959 het die NP-regering die poste van die vier wit verteenwoordigers van swartes 
in die Parlement afgeskaf. Verwoerd het gereken dat hulle swartes laat hoop het op 
beter verteenwoordiging in die gemeenskaplike politieke stelsel. ’n Ander soort politieke 
verteenwoordiging was nodig, juis toe al hoe meer koloniale volke oral ter wêreld hul 
vryheid begin kry het. Ghana het byvoorbeeld in 1957 onafhanklik geword, en daarna die 
een kolonie in Afrika na die ander.

Byna terloops het Verwoerd gesê: ‘‘As die wit man volle gesag net in sy eie gebiede kry . . . 
sal die Bantoe mettertyd volle gesag elders kry.’’ Later het hy sy visie verduidelik. Elkeen 
van die groot swart nasies sal sy eie historiese ‘‘tuisland’’ kry en daar hul ‘‘selfbeskikking’’ 
uitleef. Die beleid het ’n gebiedsgesag in elk van agt tuislande in die oog gehad.

Dié beleidsaankondigings het verswyg hoeveel swaarkry en ontsettende ontwrigting 
dit sou veroorsaak. Swart gemeenskappe, wat ‘‘swart kolle’’ genoem is, in wit gebiede sou 
ontwortel en gedwing word om na die reservate te trek. Grond sou van een stamgebied 
na ’n ander oorgedra moes word om groter etniese eenheid te skep. Produktiewe wit 
plaasgrond sou verkry en by ’n ‘‘tuisland’’ gevoeg moes word om dié te ‘‘konsolideer’’. Dit 
was maatskaplike herskikking op groot skaal.

’N AFRIKAAN VERDUIDELIK 
APARTHEID

Jordan Ngubane se boek An African Ex-
plains Apartheid (1963) was een van die 
eerste ontledings van apartheid wat nie 
bloot morele verontwaardiging uitspreek 
nie, maar ook aandui hoe apartheid be-
eindig sou kon word: 

[Apartheid] is te ingewikkeld om as 
maar net ’n politieke beskouing of ide-
ologiese afwyking verwerp te word. 
Dit word grootliks beskou as ’n 
lewens wyse wat in ongewone om-
standighede ontwikkel het sodat die 
Afrikaners se oorlewing verseker sou 
word en hulle hul regmatige plek 
onder die son in Suid-Afrika kon kry. 
Fundamentalisme, absolutisme, re-
pudiëring en rassehaat is die hoof-
pilare van dié lewe – nie omdat die 
Afrikaner reddeloos agterlik, boos, 
oneerlik of ongevoelig is nie, maar 
omdat dit inherent deel is van die 
enigste politieke erfenis wat die 
geskiedenis aan hom bemaak het. Die 
trek na die binneland, en die dekades 
op die wilde vlaktes van Suider-Afrika, 
het hom van die hoofstroom van die 
Europese beskawing afgesny. Weens 
sy getalleminderheid het uitwissing 
hom bedreig.

Onstuimige gebeure in die buite-
land, en liberale Europese houdings 
van die 18de en 19de eeu, het hom 
verbygegaan. Hy was by ’n ander 
soort onstuimigheid betrokke: hy het 
teen Dingane, Moshoeshoe en 
Sekhukhune om oorlewing geveg. In 
dié situasie is sy sekuriteit gewaar-
borg deur sterk aan sy eie vas te klou: 
die fundamentalistiese dinamiek, 
 groep eksklusiwiteit, die houding van 
’n slawe-eienaar, ’n blinde liefde vir sy 
mense, taal en geskiedenis, en vrees-
loosheid. Dit was hegte dele van sy 
kultuur en samestelling . . .

Die Afrikanernasionalis sal net an-
ders oor apartheid begin dink as hy 
duidelik besef dat dit hom skade aan-
doen, dat dit sy oorlewing bedreig. 
Apartheid moet tot so ’n uiterste ge-
dryf word dat die Afrikaner dit as ’n 
bedreiging vir sy sekuriteit beskou, al-
leen dan sal hy tot inkeer kom.
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Swart tuislande



Opposisiepolitiek

In 1954 het die VP tentatief van outydse segregasie wegbeweeg. Hy was steeds 
ten gunste van wit leierskap, maar het ook geglo dat swart politieke regte meer 
swart ekonomiese mag moet behels. Net soos Fagan destyds, het die VP aanvaar 
dat die ekonomiese integrasie van alle rasse ’n dinamiese en voortdurende proses 
is. Die regering moes dit net stuur en beheer. Sosiaal het hy swartes as deel van 
’n unitêre Suid-Afrikaanse staat beskou, en beloof om hulle ’n ‘‘duideliker en 
veiliger plek in ons Westerse lewenswyse’’ te gee. Die beleid het ’n ander pad 
as apartheid belowe, maar was so vaag en teenstrydig dat die VP maar altyd ’n 
verdeelde huis was.

Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge, ’n liberale organisasie wat in 
1929 in Johannesburg gestig is, en die Kaapse Black Sash, ’n organisasie van wit vroue 
wat hul ontsteltenis oor die Grondwet-skendings uitgespreek het, was enkele van die 
organisasies wat iets omtrent die feitlik algehele afwesigheid van politieke dialoog 
tussen wittes en swartes wou doen. Die Black Sash het Albert Luthuli, president-
generaal van die ANC en toekomstige wenner van die Nobelvredesprys, in 1959 genooi 
om verskeie huisvergaderings in Kaapstad toe te spreek. Vir sy gehore het hy oorgekom 
as ’n wyse en ewewigtige man wat swartes wou bevry. Hy was teen geweld gekant, maar 
het gewaarsku dat soveel swart woede en frustrasie al opgebou het dat bloedvergieting 
byna moes kom.

Luthuli se visie was van ’n samelewing waar wittes en swartes mekaar in ’n 
gemeenskaplike vaderland as gelykes sou beskou (kyk kassie). Die regering het hom kort 
ná dié besoek tot een landdrosdistrik ingeperk en verbied om vergaderings by te woon 
of toe te spreek.

SWART VERWERPING VAN DIE 
 TOMLINSON-VERSLAG

Die stedelike swart elite het die Tomlinson-
kommissie se visie ook verwerp, maar om 
ander redes as Verwoerd, die minister van 
naturellesake. Hulle het beslis nie geglo 
dat die voorstelle ’n saak van lewe en 
dood vir Suid-Afrika is nie. Op die Interde-
nominational African Ministers’ Confer-
ence in 1956 het dr. Alfred Xuma, presi-
dent van die ANC, gesê: ‘‘Dit is heeltemal 
korrek. Dit is ’n saak van lewe vir die wittes 
en dood vir naturelle.’’ Die konferensie het 
die plan se idee van ‘‘nasionale tuistes vir 
Afrikane in bepaalde lukraak omskrewe 
gebiede’’ verwerp en verklaar Afrikane is 
‘‘die inheemse bewoners van die land met 
’n onbetwisbare aanspraak op die hele 
Suid-Afrika as hul tuiste’’. 

Z.K. Matthews, die ANC se voorste in-
tellektueel, het daarop gewys dat die 
Smuts-regering in 1944 ook groot planne 
vir die ontwikkeling van die reservate 
aangekondig het. Die Tomlinson-kommis-
sie het egter met ’n heel nuwe benadering 
vorendag gekom: die ontwikkeling van die 
reservate is nie meer beskou as ‘‘deel van 
die breë ekonomiese ontwikkeling van die 
land nie, maar as deel van ’n plan om die 
swart mense ten opsigte van hul ekono-
miese regte en politieke aspirasies tot ’n 
klein deel van die land te beperk en in te 
perk’’. Matthews voeg by dat hoe meer die 
tuislande hul eie ekonomiese en politieke 
infrastruktuur ontwikkel, hoe minder sal 
swartes na politieke regte in die gemeen-
skaplike gebied kan uitsien.

 

Uit die volgende artikel deur Albert Lu-
thuli in Drum van Desember 1961 blyk 
die onsekere ANC-denke oor die ‘‘nasio-
nale kwessie’’. Die Vryheidsmanifes van 
1955 lui ‘‘alle nasionale groepe moet 
gelyke regte hê’’´en ‘‘gelyke status in die 
staatsinstellings’’, maar dié artikel ver-
werp die opvatting van regte vir rasse of 
nasies, of optrede wat op sulke kate-
gorieë gegrond is, en ken aan moeder-
taalonderrig net ’n beperkte rol toe.

My regering sal mense hoofsaaklik deur 
regstreekse en onregstreekse onder-
wys ontmoedig om in rassekategorieë 
te dink en op te tree. Rassisme, en alle 
soorte diskriminasie, sal onwettig wees. 
Die kwessie van regte vir minderhede in 
’n nierassige demokrasie behoort nie 
op te duik nie. Dit sal in die Grondwet 
verskans wees.

Ek hou nie van uitdrukkings soos ‘‘’n 
geheel en al Swart Regering’’ of die ‘‘Af-
rika-meerderheid’’ nie. Ek wil eerder ‘‘ ’n 
demokratiese meerderheid’’ hê. Dit moet 

’n nierassige meerderheid wees, en kan 
dus veelrassig wees, of nie.

My idee is ’n nierassige regering wat 
uit die beste mense bestaan – verdien-
ste sal meer as kleur tel. Die land se 
politieke partye moet ook die land se 
veelrassigheid weerspieël. Partye moet 
in wese uit ’n gemeenskap van belange 
ontstaan, en nie uit mense met die-
selfde kleur nie. ’n Beroep op rassisme 
tydens verkiesings sal onwettig wees.

Onderwys is ’n buitengewoon sterk 
same snoerende faktor om ’n nasionale 
bewussyn en trots te bou – ’n gesonde 
gemeenskapsgees. In my nierassige, 
demokratiese Suid-Afrika kan daar 
geen aparte onderwysstelsel vir verskil-
lende rassegroepe wees nie.

Net in die laagste klasse, byvoor-
beeld tot die vierde skooljaar, en nooit 
verder as die agtste skooljaar nie, sal 
moedertaalonderrig oorheers. Die be-
hoefte om ’n gemeenskaplike patrio-
tiese en nasionale solidariteit te skep, 
vereis veelrassige skole.

‘‘GESTEL EK WAS EERSTE MINISTER’’ DEUR ALBERT LUTHULI
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Zachariah Keodirileng (Z.K.) Matthews



In 1959 het spanning binne die VP oor Verwoerd se nuwe beleid oor swartes tot 
uitbarsting gekom. Die VP het die NP na regs probeer pypkan deur die aankoop van 
nog grond (soos in wetgewing van 1936 bepaal) te verwerp solank die NP die reservate 
onafhanklik wou maak. Elf van die VP se 53 Volksraadslede het die Progressiewe Party 
(PP) gestig omdat hulle gereken het dat swartes kragtens die 1936-wetgewing op die 
grond geregtig is. Tot die VP se ondergang in 1977 kon hy geen klinkklare alternatief vir 
apartheid uitdink nie.

Die PP het ’n gekwalifi seerde stemreg voorgestel. Nege tiendes van die setels 
in die Volksraad sou verkies word deur mense met betreklik hoë onderwys- en 
eiendomskwalifi kasies. Daar sou ’n Handves van Menseregte wees, en aansienlike magte 
vir die provinsies. Die party het min steun gekry. In die verkiesing van 1961 het net Helen 
Suzman haar setel behou, en sy was 13 jaar lank die PP se enigste verteenwoordiger in 
die Parlement.

Die African National Congress herleef

In die middel-1940’s het die ANC begin om hom in ’n massa-organisasie te omvorm. A.B. Xuma, 
die president, het ’n grondwet bedink wat die fondament vir strukture op voetsoolvlak gelê 
het. Hiervolgens kon die takke ’n deel van die ledegeld behou en heeltydse beamptes uit 
sy eie sak betaal. ’n Jong groep afgestudeerdes van Fort Hare het in 1944 die ANC se 
Jeugliga gestig. Hulle wou die ANC in die rigting van militante nasionalisme stuur wat swart 
rassetrots en kultuur-outonomie beklemtoon, en wou ook die oueres se steun vir ’n strategie 
van militante massa-aksie werf. Die lede van die Jeugliga het inspirasie geput uit die opkoms 
van swart werkersorganisasies sowel as die kollektiewe magsvertoon tydens die stedelike 
armes se busboikotte en plakkersbewegings.

’n Staking deur swart mynwerkers in 1946 is kragdadig onderdruk, maar het die Jeugliga 
laat besef dat die swart werkers ’n sterk mag is wat deel van ’n nasionalistiese program sou 
kon word. Lede van die Jeugliga het in die ANC se hoofbestuursverkiesing van 1949 hoë 
ampte verwerf en die organisasie se steun vir hul aksieprogram gekry.

’n Aktivistebeweging ontstaan

Die ANC is in ’n aktivistebeweging omskep deels omdat die Jeugliga se strategiese 
visie aanvaar is. Ewe belangrik was die feit dat plaaslike organiseerders van die SAKP 
na sy takke gestroom het. Talle van hulle het vaardighede en ervaring opgedoen in dié 
vakbonde wat tydens die oorlog swart lede gewerf het. Kommuniste het veral op die 
groot Oos-Kaapse dorpe ’n goed georganiseerde lidmaatskap vir die ANC opgebou.

In Port Elizabeth wou die betreklik liberale plaaslike owerheid ’n permanente swart 
werkmag in die stad bou. Dit het die groei van standhoudende swart vakbonde bevorder. 
Kommuniste was teen die laat 1930’s reeds in gevestigde bruin vakbonde in Port 
Elizabeth ingegrawe. Kommunistiese vakbondlede het ook gehelp om sterk ANC-takke 
in die townships van die Oos-Rand en in Alexandra te stig, terwyl die nasionalistiese en 
breedweg antikommunistiese Jeugliga die ANC in die toekomstige Soweto oorheers het.

Die metodes wat die Jeugliga voorgestel het, is van Mei 1950 af in werking gestel. Uit 
verset teen die verbod op die SAKP was daar ’n wegbly-aksie wat goed ondersteun is. 
Gewese hooffi gure in die liga soos Nelson Mandela, Oliver Tambo en Walter Sisulu het 
oor hul voorstel vir swart eksklusiwiteit besin. Hulle het ook van gedagte verander oor hul 
afwysing van samewerking met wit kommuniste en die leiers van die Indian Congress. 
Sisulu het in 1953 of kort daarna selfs by die kommunistiese ondergrondse beweging 
aangesluit. In 1952 het ’n gesamentlike beplanningskomitee wat die ANC sowel as die 
Natalse en Transvaalse Indian Congress verteenwoordig het, ’n ‘‘hoofvrywillige’’ (Nelson 
Mandela) en ’n Indiër-adjunk (Ismael Cachalia) aangestel om die drie stadiums van 
burgerlike ongehoorsaamheid te lei.

Die ‘‘Defiance Campaign’’

Die ‘‘Defi ance Campaign’’ wou hê dat ‘‘vyf onregverdige’’ wette, waarop die NP se 
apartheidsprogram gerus het, geskrap word. Dié wette het stedelike segregasie uitgebrei, 
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swart vroue gedwing om passe te dra, die SAKP verbied, bruines van die gesamentlike 
kieserslys verwyder en landelike hoofmanne nuwe outoritêre magte gegee om uiters 
ongewilde grondbewaringsmaatreëls in te stel.

In die groter stede het klein groepies in Junie 1952 weerstand begin bied. Dit het 
later na kleiner sentrums oorgespoel, en groter groepe het deelgeneem. Die doel was 
om die beweging na die platteland uit te brei en lydelike verset met landwye stakings te 
ondersteun.

Eers het groepe in en om Johannesburg hulle nie aan die aandklokreël gesteur nie. 
Ses maande lank was burgerlike ongehoorsaamheid grootliks op ‘‘klein apartheid’’ by 
spoorwegstasies en poskantore gemik, en op die reëls wat toegang tot swart townships 
beheer het.

Meer as 8 000 mense is tydens dié lydelike verset in hegtenis geneem – byna 6 000 van 
hulle in die Oos-Kaap. In Port Elizabeth het pantservoertuie die strate ná ’n eendaagse 
staking in November en ’n verbod op vergaderings gepatrolleer. Duisende mense het toe 
hul werk verloor.
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Mohandas Gandhi se verblyf in Suid-Afri-
ka van 1893 tot 1914 het ’n onuitwisbare 
merk op die politieke kultuur in die land 
gelaat, veral op die vorm wat weerstand 
sou aanneem. Satjagraha – die ferm maar 
geweldlose stryd vir ’n goeie saak – het 
ontwikkel van ’n werktuig om die belange 
van die Indiërgemeenskap te dien tot ’n 
strategie wat alle versetgroepe in die land 
gebruik het.

Dit is ingespan in die massaveldtog 
van 1952 toe swart, Indiër- en bruin or-
ganisasies saamgewerk het in verset teen 
die pas- en ander apartheidswette, asook 
teen die beleid van gedwonge veevermin-
dering. Dié nierassige inisiatief het die 
probleem van die verskillende “lokasies” 
waar die onderskeie groepe wat mobili-

seer moes word gewoon het, na vore ge-
bring, in teenstelling tot die meer homo-
gene vroeëre veldtogte wat net Indiërs 
omvat het. 

Nelson Mandela beskryf ’n gesprek 
tussen die ANC en die South African In-
dian Congress ná die aankondiging van 
die gesamentlike versetveldtog. “Ons het 
daaroor gepraat of die veldtog Gandhi se 
beginsels van geweldloosheid, bekend as 
satjagraha, moes volg – om te probeer 
oorwin deur oorreding. Party van ons het 
dit op suiwer etiese gronde gesteun en 
het geglo dat dit moreel verhewe was bo 
enige ander metode.”

Ander was ten gunste van ’n taktiese 
benadering en het gesê die metode van 
verset moet deur die omstandighede 
bepaal word. Mandela se eie siening was: 
“Ek het geweldloosheid in die tradisie van 
Gandhi nie as ’n onaantasbare beginsel 
beskou nie, maar as ’n taktiek om te ge-
bruik na gelang van omstandighede . . .”

In sy outobiografi e meld Mandela dat 
hy gevoel het dat lydelike verset futiel was 
in die lig van die toenemende verdrukking 
van die regering ná die Versetveldtog: “Ek 
het gesê die tyd vir lydelike verset is ver-
by, dat dit ’n nuttelose strategie was en 
nooit ’n wit minderheids rege ring wat vas-
beslote was om sy mag ten alle koste te 
behou, kon omverwerp nie. Uiteindelik, 
het ek gesê, sou geweld die enigste 
 wapen wees wat apartheid kon vernietig.”

Met verwysing na die situasie in Indië 
het hy Gandhi beskou as iemand “wat 
met ’n vreemde maghebber te make ge-
had het wat meer realisties en vêrsiende 
was as wat die geval was met die Afrika-
ners. Lydelike verset is effektief  wanneer 
jou teenstander hom aan dieselfde reëls 
as jyself hou. Maar as vreedsame protes 
met geweld beantwoord word, is dit nie 
meer doelmatig nie. Vir my was geweld-
loosheid nie ’n morele beginsel nie, maar 
’n strategie.” Terugskouend het hy egter 
toegegee dat sy denke destyds nog nie 
volledig gevorm was nie en dat hy miskien 
te vroeg gepraat het.

In ’n rassekonteks is sigbare minder-
hede altyd kwesbaarder. Leo Kuper, een 
van die skerpsinnigste ontleders van lyde-
like verset, stel dit so: “Die rassisme van 
alle groepe was saamgetrek op die Indiër, 
wat vir verskillende mense uiteenlopende 
dinge geword het: die kommunis, die 
kapitalistiese uitbuiter, die imperialistiese 
avonturier, die Oosterling, die plaasver-
vanger van die Jood.”

Indiërs het nogtans groot invloed gehad 
op die anti-apartheidstryd, as bron van 
strategiese idees, as fondsinsamelaars en 
as aktiewe deelgenote in ballingskap en 
mobiliseerders tuis. Indiërs het buite ver-
houding tot hul getalle in die regering ná 
1994 gedien, hoewel die gemeenskap 
tans gelykop verdeel is tussen steun vir die 
ANC en die parlementêre opposisie.

SATJAGRAHA EN DIE VERSETVELDTOG

Mohandas Gandhi



Dit was nie net werkers wat hulle verset het nie. In die Oos-Kaap was byna die helfte 
van die vrywilligers vroue, en in dele van Ciskei het kleinboere deelgeneem. Die beweging 
het in Augustus ’n hoogtepunt bereik, maar ná gewelddadige oproer in Oos-Londen en 
Port Elizabeth stoom verloor.

In Desember, net voor die einde van die veldtog, was daar verset in Germiston toe 
40 vrywilligers die township sonder die nodige permitte binnegegaan het. Dit het baie 
publisiteit geniet. Daar was sewe wittes in die groep. Mahatma Gandhi se seun Manilal 
was heel voor, en Patrick Duncan, seun van die goewerneur-generaal tydens die oorlog, 
was ook daar. Die sewe wit betogers het gevangenisstraf uitgedien – die eerste wit Suid-
Afrikaners wat aan burgerlike ongehoorsaamheid teen die NP-regering skuldig bevind is.

Engelstalige koerante het simpatie vir swart griewe gehad, maar die wit gemeenskap 
was meestal vyandig of ongeërg oor die veldtog. Die swart pers het gehelp om aan die 
veldtog groter trefkrag te gee, veral danksy die fotojoernalistiek wat ná die totstandkoming 
van die tydskrif Drum in 1951 ’n sterk kenmerk geword het. Drum het die hele dekade 
deur oorwegend simpatieke nuusdekking aan die ANC se bedrywighede gegee en gehelp 
om die messiaanse status van leiers soos Albert Luthuli (die ANC-president) en sy adjunk, 
Nelson Mandela, te vestig.

Tydens hierdie veldtog het die ANC geld van ondersteuners in Brittanje begin kry. 
Dit was die eerste teken van die internasionale steun wat later so ’n belangrike rol in die 
verset teen apartheid sou speel. Vroeg in 1953 is die Gewysigde Strafproseswet aanvaar. 
Die nuwe wet het gevangenisstraf en lyfstraf vir ‘‘oortredings deur middel van verset’’ 
voorgeskryf. Jonger vrywilligers het op verskeie dorpe lyfstraf verduur. Die meeste 
aktiviste was nie op sulke swaar strawwe voorberei nie. Al het die ANC op daardie tydstip 
120 000 ondersteuners gehad, het sy leiers gereken lydelike verset is nie meer ’n praktiese 
opsie nie.

Gemobiliseerde weerstand

In die res van die dekade het die ANC se veldtogte net af en toe dieselfde sterk steun 
as met die ‘‘Defi ance Campaign’’ in die Oos-Kaap gekry. Van middel-1953 tot vroeg 

1955 was die nasionale leiers oorgehaal om sterk weerstand te bied teen 
die verwydering van die eerste gesinne uit Sophiatown. Die regering 
wou grond in hierdie binnestedelike woongebied in Johannesburg waar 
swartes steeds vrypagbesit gehad het, onteien omdat dit die hart van ’n 
kosmopolitiese swart stadskultuur was en daarom simboliese waarde gehad 
het. Laat in 1954 het die ANC ook verset teen die toepassing van die Wet 
op Bantoe-onderwys begin beplan.

Terselfdertyd het die beweging voorbereidings begin tref vir ’n 
volkskongres wat in Junie 1955 naby Johannesburg sou plaasvind. Die 
meeste van die afgevaardigdes was afkomstig van ANC-takke wat ’n 
Vryheidsmanifes aanvaar het. Die ANC self het dié Vryheidsmanifes die 
jaar daarop aanvaar. Die manifes was sonder doekies omdraai ten gunste 
van ’n veelrassige Suid-Afrika, asook politieke vryheid, grondhervorming 
en die verbrokkeling van ‘‘monopolie’’-nywerhede.

Die Vryheidsmanifes

Die ANC en sy bondgenote het in 1954 ’n nasionale aksiekomitee vir 
die volkskongres aangestel. Talle vryheidsvrywilligers het landwyd ‘‘eise’’ 
begin versamel wat deel van die Vryheidsmanifes moes wees. ANC-leiers 
het eers op die vooraand van die volkskongres van 26-27 Junie 1955 ’n 
konsep van die manifes hersien wat op grond van dié eise opgestel is. 
Hierdie dokument is baie haastig geskryf deur Lionel Bernstein, ’n lid van 
die Congress of Democrats, ’n organisasie van wit ANC-simpatiseerders 
wat tydens die ‘‘Defi ance Campaign’’ tot stand gekom het. Talle van hulle, 
onder wie Bernstein, was ook lede van die klandestiene SAKP.

Met die volkskongres het 3 000 afgevaardigdes op ’n oop stuk grond 
in Kliptown aan die rand van Soweto byeengekom. Hulle het al die 
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onder: ’n Betoging in Kliptown, ’n arm 
bruin woonbuurt in Johannesburg. In 1955 
het die ANC-leierskap ’n oop stuk grond 
in dié township wat as sportveld gebruik is 
gekies vir ’n vergadering om te vra dat die 
Vryheidsmanifes aanvaar moet word. Dit 
is deur 3 000 mense van oor die hele land 
bygewoon. Onder hulle was daar 320 Indiërs, 
230 bruin en 112 wit afgevaardigdes.



konsepklousules met opsteek van hande goedgekeur voordat die polisie 
die verrigtinge beëindig het. Die polisie se verskoning om almal huis 
toe te stuur, was dat hulle vermoed dat verraad beplan word. Die ANC 
het die manifes in 1956 formeel aanvaar, ondanks besware deur ’n groep 
‘‘Afrikanistiese’’ lede van die ANC se Jeugliga.

Die manifes bevat ’n lys van basiese demokratiese regte. Dit bevestig 
allereers ‘‘Suid-Afrika behoort aan almal wat daarin woon, swart en wit’’. 
Daarna word gesê dat besit van al die myne en monopolie-nywerhede 
na ‘‘die hele volk’’ oorgedra moet word, dat almal wat wil handel dryf of 
wil vervaardig, gelyke geleenthede gewaarborg moet word, dat grond 
herverdeel moet word ‘‘onder dié wat dit bewerk’’, dat beperkings op 
vakbonde beëindig moet word en dat ’n reeks welsyntoelaes ingestel 
moet word.

Vir die ‘‘Afrika-nasionaliste’’ binne die ANC was dit onaanvaarbaar 
dat rasseminderhede by ’n breë Suid-Afrikaanse burgerskap ingesluit 
moet word. Oplaas het hulle van die ANC afgesplinter en in 1959 die 
Pan-Africanist Congress (PAC) tot stand gebring.

Ondersteuners van die Vryheidsmanifes het dit uiteenlopend 
geïnterpreteer. Nelson Mandela het in Junie 1956 ’n uiteensetting van 
die manifes gepubliseer. Hy het verduidelik dat dit ’n revolusionêre 
dokument is, maar ‘‘geensins ’n bloudruk vir ’n sosialistiese staat nie’’. Dit stel voor 
dat die mag oorgedra word na ‘‘die mense’’ – nie een klas nie, maar ‘‘al hierdie land 
se mense: werkers, kleinboere, beroepslui of bourgeoisie’’. Die versplintering en 
‘‘demokratisering’’ van monopolie-ondernemings sal ‘‘vars velde’’ blootlê vir die 
ontwikkeling van ’n nie-Europese bourgeois klas wat vir die eerste keer sal beskik oor 
eiendom wat op hul eie naam staan. Gevolglik sal ‘‘private ondernemings fl oreer soos 
nog nooit tevore nie’’.

Nie almal het met hierdie siening saamgestem nie. Ben Turok, ’n lid van die SAKP, 
is op ’n vooraf-vergadering waar die konsepmanifes hersien is, toegelaat om ’n sterker 
verbintenis tot openbare besit in te voer. As een van die hoofsprekers op die volkskongres 
het hy voorgestel dat werkerskomitees ná die inwerkingstelling van die manifes self die 
myne en ander groot nywerhede bestuur. Hy het sy kamerade oorreed dat dié voorstelle 
strook met die party se visie van ‘‘nasionale demokrasie’’. In dié oorgangstadium voor 
kommunisme sou daar kapitaliste wees, maar hulle sou nie die politiek of ekonomie 
oorheers nie.

Daar was ook kritiek op die manifes se verwysings na ‘‘Nasionale Groepe’’. Die manifes 
het belowe dat ‘‘Nasionale Groepe’’ of rasse in ’n bevryde Suid-Afrika gelyke status in 
staatsinstellings en ook gelyke kultuurregte sou geniet. Afrikanistiese teenstanders van 
die manifes (toe dit aanvaar is) én latere kritici het gereken dié verwysings en die ANC 
se breër gebruik van die term ‘‘veelrassigheid’’ sou beteken dat rasseskeidings in ’n Suid-
Afrika wat ooreenkomstig die Vryheidsmanifes regeer word, steeds polities van belang 
sou wees.

Die Afrikaniste het beweer die ANC se program impliseer ’n politieke ‘‘vennootskap’’ 
waarin verteenwoordigers van verskillende rassegroepe, soos in die Sentraal-Afrikaanse 
Federasie, gelyke verteenwoordiging in die Parlement sou hê. Minderhede sou dus ewe 
veel verteenwoordiging as die swart meerderheid hê. Klaarblyklik het die opstellers van 
die manifes dit nié in gedagte gehad nie, maar moontlik het hulle Suid-Afrika in dié 
stadium wel as ’n ‘‘multinasionale’’ staat beskou waarin die verskillende rassegroepe as 
volke beskou is. Dit is geïmpliseer in die politieke teorie van die SAKP, wat beslis ’n 
invloed op die manifes gehad het.

Uit hierdie oogpunt sou die “gelyke status” waarna die manifes verwys, waarskynlik 
beperk wees tot die beskerming van en steun vir minderheidstale en aspekte van die 
volkskultuur. In die 1960’s het die ANC eerder van ’n ‘‘nierassige’’ as ’n veelrassige 
toekomstige samelewing begin praat soos die gebruik in die PAC en die Liberale Party 
was. Die ANC het ras en nasie egter steeds as dieselfde ding beskou, en wittes is eers in 
1985 as volwaardige lede van die organisasie aanvaar.
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bo: Die Congress of the People het op 
26 Junie 1955 op Kliptown se sokkerveld 
vergader. Dit het bestaan uit die ANC, die 
Indian Congress, die Coloured People’s 
Organisation en die Congress of Democrats. 
Die Vryheidsmanifes is voorgelees en deur 
afgevaardigdes onderteken. Baie sprekers 
het genoem dat die dag wat daar aan die 
Vryheidsmanifes se eise voldoen word naby 
kan wees; die pad kan lank wees, maar ’n 
verenigde demokratiese front was die 
enigste oplossing. 



Die manifes was die volgende veertig jaar die ANC se 
programvisie. Tot vandag toe weerspieël regeringsbeleid dik-
wels die bewoording daarvan. Aan die ander kant heers daar 
nou nog meningsverskil oor die betekenis van die manifes.

‘‘Strijdom, tref ’n vrou, tref ’n maalklip’’

Intussen het die Federasie van Suid-Afrikaanse Vroue, 
waarvan die ANC se Vroueliga lid was, verset begin reël teen 
die uitbreiding van die paswette na vroue. Dié weerstand het 
in Augustus 1956 dramaties uitgebars toe 20 000 vroue buite 
die Uniegebou in Pretoria vergader en hul triomfl ied gesing 
het: ‘‘Strijdom, tref die vroue, tref ’n maalklip.’’ Die beweging 
het ál groter aanhang geniet en meer konfrontasies veroorsaak. 
In Johannesburg het township-takke van die Vroueliga 1 200 
vroue oorreed om hulle opsetlik in hegtenis te laat neem, maar 
onthutste ANC-leiers het opdrag gegee dat vroue nie die wet 
moet oortree nie.

Ondanks sulke beperkings het die vroue se verset veel verder as die georganiseerde 
politiek gegaan. In die middel van 1959 het woede oor passe en grondbewaringsregulasies 
op die Natalse platteland uitgeloop op verskeie opstande deur vroue. Die deelnemers 
het meestal vee-diptenks vernietig, maar ook suikerriet aan die brand gesteek en na 
polisiekantore en landdroshowe opgeruk.

Selfs voormalige Jeugliga-lede wat nou die ANC se nasionale dagbestuur oorheers 
het, het gereken die organisasie is nog nie gereed vir so ’n omvangryke en sterk verset 
soos dié spontane landelike rebellie nie. Die nasionale leiers het die sogenaamde M-Plan 
probeer instel. Dit was ’n program om selle op straatvlak te organiseer – militante in Port 
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Op 9 Augustus 1956 het 20 000 vroue uit die 
stede, reservate en klein dorpies, sommige 
met babas op hul rûe, ’n petisie geadresseer 
aan die eerste minister na die Uniegebou in 
Pretoria geneem. Hy was nie daar nie. Die 
petisie het geëis dat die paswette afgeskaf 
word. Bo wag die vroue geduldig, met die 
Uniegebou op die agtergrond. Onder klim 
hulle op ’n bus.



Elizabeth het dit die eerste maal tydens die ‘‘Defi ance Campaign’’ ontwikkel, en van 
Desember 1956 is dit op ’n taamlik losse grondslag landwyd uitgebrei. Nadat die leiers 
weens hoogverraad in hegtenis geneem is, kon hulle egter net op klein skaal optredes 
aanvoor of beheer daaroor uitoefen.

In die res van die dekade moes die ANC op sy bondgenote in die vakbonde staatmaak 
om verset te mobiliseer. In 1957 het die SA Congress of Trade Unions (Sactu), ’n 
ANC-vakbondaffi liaat, ’n wegbly-aksie in Johannesburg en Port Elizabeth gereël om ’n 
minimum loon van £1 per dag te eis. Omtrent 80% van alle swart werkers het daaraan 
deelgeneem. Dié sukses het die ANC-leiers die volgende jaar aangespoor om ’n verset 
van drie dae te reël wat tydens die parlementsverkiesing in April sou plaasvind. Die 
reaksie was egter so swak dat die ANC se nasionale werkekomitee, wat in Johannesburg 
gesetel was, die verset aan die einde van die eerste dag beëindig het.

Robert Mangaliso Sobukwe (1924-1978) 
is gebore op Graaff-Reinet, die ‘‘Juweel 
van die Karoo’’, waarvan mense sê dat 
‘‘selfs die honde daar in Afrikaans blaf’’. Sy 
pa, Hubert, ’n arbeider, en sy ma, Angelina, 
’n huis werker, was vasbeslote dat hul 
kinders die opvoeding kry wat hulle self 
nooit gehad het nie. Robert het ’n laerskool 
van die Metodiste kerk bygewoon en is in 
1940 na die Metodiste se Healdtown-
skool. Daar het hy die aandag van wit 
onderwy sers getrek, en hulle het hom 
geldelik gehelp, veral toe hy in 1943 met 
tuberkulose hospitaal toe moes gaan. 
Hulle het hom as ’n toekomstige onder-
wyser aan Healdtown beskou en gehelp 
om aan die Fort Hare- kollege te studeer.

Sy leierseienskappe het na vore gekom 
toe hy tot voorsitter van die studenteraad 
verkies is. Studente sal dié aand altyd ont-
hou oor sy jaarafsluitingsrede, met ’n roe-
rende beroep op Afrika-nasionalisme. Dit 
het egter sy wit dosente vervreem. Hy het 
by die tak van die ANC se Jeugliga op die 
kampus aangesluit en later die nasionale 
sekretaris geword.

Hy is by die Sekondêre Skool Jandrell op 
Standerton aangestel, waar hy tydens die 
‘‘Defi ance Campaign’’ van 1952 was. Blyk-
baar is hy aangesê om nie uitdagend op te 
tree nie, sodat hy nie soos ander onderwy-
sers ontslaan sal word nie. In 1954 het hy 
as taalassistent in die departement Bantoe-
tale aan die Universiteit van die Witwaters-
rand na Johannesburg verhuis. Dit was ’n 
gesogte pos vir ’n swarte. Hy het in 1957 
’n B.A. Hons. verwerf en was intussen ook 
steeds ’n  Metodiste-lekeprediker.

Die ANC was weens ideologiese ver-
skille en interne wanbestuur in ’n chaos. 

 Sobukwe het hom by die Afrikanistiese 
groep geskaar. Dié het beweer die ANC-
 leiers het die 1949-aksieprogram se taktiek 
van geen same werking laat vaar en dat hulle 
deur wit en  Indiër-kommuniste beïnvloed is. 
Die  Afrikaniste het weggebreek en in April 
1959 die PAC gestig. Sobukwe, wat een-
parig tot president verkies is, het die PAC se 
beleid so verwoord: ’n verbintenis tot ‘‘posi-
tiewe optrede’’ om apartheid te vernietig, ’n 
visie van ’n ‘‘Verenigde State van Afrika’’ en 
antikommunisme.

Die belangrikste beginsels was Afrika-
nasionalisme (later die Swart bewussyn-
beweging genoem) en nierassigheid 
(teen oor die ANC se veelrassigheid). Die 
strewe was regering van Afrikane deur 
Afrikane vir Afrikane, het Sobukwe gesê. 
‘‘Almal wat net teenoor Afrika lojaal is, en 
bereid is om die demokratiese bewind 
van ’n Afrika-meerderheid te aanvaar, 
word as ’n Afrikaan beskou.’’ Daar was ’n 
teenstrydigheid tussen swart eksklusiwi-
teit en die verontagsaming van velkleur, 
maar dis nie bevredigend verduidelik nie. 
Binne die PAC was dit egter duidelik: 
 Sobukwe was deur en deur nierassisties, 
maar sommige van die ander leiers het 
sterk teen wittes uitgevaar.

Op 21 Maart 1960 het Sobukwe 
swartes aangespoor om hul passe by die 
huis te los en by die naaste polisiekantoor 
te sorg dat hulle in hegtenis geneem 
word. Hy was heel vooraan, saam met die 
meeste van die PAC-leiers. Ten spyte van 
sy versoek dat daar geen geweld moet 
wees nie, het die polisie in Sharpeville 
losgebrand en 69 mense doodgeskiet. 
Dit het gelei tot landwye verset en die 
verbod op die PAC en die ANC. Die 

weerstand is ondergronds voortgesit en 
het gewelddadig geword. Internasionale 
druk teen apartheid is ook verskerp.

Sobukwe is drie jaar gevangenisstraf 
weens aanhitsing opgelê. Na aan die 
einde van sy termyn het die regering, uit 
vrees vir sy invloed, die sg. Sobukwe-
 klousule deur die Parlement ge loods om 
hom sonder verhoor op Robbeneiland aan 
te hou. Hier het hy vir ’n B.A. in Ekonomie 
aan die Universiteit van Londen studeer.

Die ses jaar van feitlike alleenaan-
houding het sy tol geëis, en die regering 
het hom in 1969 vrygelaat. Hy is ingeperk 
en in die Galeshewe-township in Kimber-
ley in huisarres geplaas. Nege jaar later 
het hy aan longkanker gesterf. Behande-
ling wat sy lewe moontlik kon red, is 
weens die beperkings op hom vertraag.

Vyf-en-twintig jaar later het die Universiteit 
van die Witwatersrand postuum ’n eredok-
torsgraad in die regte aan hom toegeken. 

ROBERT SOBUKWE: ’N MAN MET VISIE
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Robert Sobukwe



Nelson Mandela was ’n sleutel-persoon-
likheid wat die verloop van swart weer-
stand teen apartheid in die 1950’s bepaal 
het, veral deur sy steun vir die veelrassige 
‘‘Kongres-alliansie’’. Mandela het egter 
aanvanklik ’n rasgegronde nasionalisme 
voorgestaan en in 1944 gehelp om die 
ANC se Jeugliga op dié fondament te 
vestig. As sekretaris van die Jeugliga het 
hy in 1948 gevra dat kommuniste uit die 

ANC geskors word, maar die mosie is nie 
aanvaar nie. Mandela wou nie hê dat die 
ANC deelneem aan die landwye wegbly-
aksie op 1 Mei 1950 uit verset teen die ver-
bod op die SAKP nie. Tussen 1950 en 1952 
was dit egter sy vriendskappe met Indiër-
aktiviste en wit kommuniste, asook sy breë 
kennis van die Marxistiese teorie, wat hom 
laat besef het dat Afrika-nasionaliste wel 
oor rasseskeidslyne en verskillende doktri-
nes heen kan saamwerk. In 1952 het hy 
ge help om die ‘‘Defi ance Campaign’’ teen 
on reg verdige wette te beplan. Hy is as 
‘‘hoof vrywilliger’’ aangestel en was een van 
die eerstes wat in hegtenis geneem is.

Die hele dekade het Mandela as die 
ANC se adjunkpresident ’n sterk invloed 
op die organisasie se strategie gehad. Die 
M-Plan (om die ANC in selle te organiseer, 
met ’n straat as die basiese eenheid) is na 
hom genoem. Mandela het dié benadering, 
wat oorspronklik in die Oos-Kaap gevolg is, 
aangepas as voorbereiding vir ’n tyd wan-
neer die ANC in die geheim en onder-
gronds sou moes optree. Hy het die ANC 
gehelp om weerstand teen die verwyde-
ring van die mense van Sophiatown (’n bin-
nestedelike buurt in Johannesburg waar 

swartes eiendom besit het) te lei. Hy was 
’n prominente leier van die meeste ander 
ANC-veldtogte in dié dekade.

Reeds in 1953 het hy en Walter Sisulu 
die moontlikheid begin oorweeg dat die 
ANC ’n guerrilla-oorlog sal moet voer, 
maar in die 1950’s was hy een van die 
meer behoed same ANC-leiers wat be-
togings vroegtydig beëindig het en nie 
wou hê dat wag linies tydens stakings 
gevorm word nie. Anders as die meeste 
ANC-leiers het hy kontak met landelike 
leiers behou, veral in Transkei, want hy 
wou hê die hoofmanne moet die ANC 
steun, al het hulle deel van die regering 
se ‘‘stamowerhede’’ geword.

Mandela se gematigdheid in dié tyd is 
deels deur taktiek gemotiveer, want net soos 
die kommuniste in die beweging het hy ge-
weet dat optrede die steun van ’n goed ge-
struktureerde organisasie nodig het. Hy was 
van die min leiers wat besef het die ANC 
se organisasie was plek-plek baie swak.

In die jare vyftig was hy deurgaans opti-
misties dat druk van ANC-kant ’n liberale 
houding onder wittes sou help bewerkstel-
lig. Dié versoenende houding is versterk 
deur ontmoetings met hofl ike amptenare 
en vriendskappe met wit aktiviste. In 1960 
het hy byvoorbeeld in die hoogverraad-
 verhoor onder kruisverhoor ’n hipotetiese 
situasie beskryf waar hy dit sou oorweeg 

om mili têre stryd op te skort in ruil vir die 
geleidelike inlywing van swartes in die 
Parlement. Voor 1960 was Mandela oor-
tuig dat die meeste gewone ANC-onder-
steuners nie gereed was om die staats ge-
sag regstreeks en sterk uit te daag nie.

Teen die middel-1950’s het Mandela 
reeds landwyd die status van ’n ikoon ge-
niet. Tradisionele lofgedigte en moderne foto-
joernalistiek het dié beeld versterk, en hy het 
doelbewus ’n messiaanse rol begin speel. 
Sy rysige gestalte, sy stylvolle kleredrag, sy 
professionele status as regsgeleerde, en 
van 1958 af sy huwelik met Winnie Man-
dela, ’n welsprekende en gul eggenote, 
het gehelp om hom as ’n moderne media-
glanspersoon te laat ontpop. Mandela 
was waarskynlik die eerste swart Suid-
 Afrikaanse politikus wat so ’n rol vervul het. 

MANDELA EN DIE ANC IN DIE 1950’S
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Walter Sisulu

Oliver Tambo en Nelson Mandela

Nelson Mandela verbrand sy pas.



Op 26 Junie 1959 het die ANC ’n ‘‘tweede fase’’ van die veldtog teen die paswette 
aangekondig. Tot dusver is slegs passe vir vroue teengestaan, maar ’n reeks landwye 
protesoptredes en betogings sou op 26 Junie 1960 ’n hoogtepunt bereik. Dié planne is egter 
gekaap deur ’n nuwe mededinger, die PAC. Dié organisasie is in April 1959 gestig deur 
’n groep voormalige lede van die Jeugliga wat gereken het die ANC se ‘‘veelrassigheid’’ 
kos hom steun onder swartes. Robert Sobukwe en ander PAC-lede het geglo die ANC 
se aanvaarding van die Vryheidsmanifes het bewys dat hy aan kommunistiese leiers 
ondergeskik was.

1960: ’n Waterskeidingsjaar

In die gebeurtenisvolle jaar 1960 het Harold Macmillan sy ‘‘wind van verandering’’-toespraak 
in Suid-Afrika se Parlement gelewer. Die Sharpeville-slagting het plaasgevind, die optog van 
Langa af na die Parlement het opslae gemaak, daar was ’n poging tot sluipmoord op die 
eerste minister, en ’n wit referendum is gehou om te besluit of Suid-Afrika ’n republiek moet 
word of nie. Daar was ook die traumatiese dekolonisering van die Kongo, en die koerante 
was ná die onafhanklikwording van daardie land vol dramatiese verhale van wittes wat uit die 
Belgiese Kongo vlug en van soldate wat amok maak.

Op 3 Februarie 1960 het Macmillan, die Britse premier, aan die einde van ’n besoek aan 
verskeie Afrikastate die Parlement in Kaapstad toegespreek. Hy het onder meer gesê: ‘‘Die 
wind van verandering waai deur die vasteland. Dié groter nasionale bewustheid is ’n politieke 
feit, of ons daarvan hou of nie. Ons moet dit as ’n feit aanvaar. Ons nasionale beleid moet 
daarvan kennis neem.’’ Sterk wedywering tussen die Weste en die kommunistiese blok om 
Afrikastate en ander dele van die Derde Wêreld aan hul kant te kry, was die agtergrond vir dié 
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onder: Op 3 Februarie 1960 het Harold 
Macmillan, die Britse eerste minister, die 
Parlement in Kaapstad aan die einde van 
’n besoek aan verskeie Afrikastate 
toegespreek. Macmillan het gewaarsku dat 
daar ’n “wind van verandering” – die storm 
van Afrika-nasionalisme – besig was om oor 
die vasteland te waai. Dit het daarop gedui 
dat Brittanje, op sowel morele gronde as 
ter wille van materiële belange, hom nou 
by die magte van Afrika-nasionalisme en 
téén apartheid geskaar het. Die foto toon 
Macmillan in ’n motorstoet in Durban.



toespraak. Dit het beteken dat Brittanje nou aan die kant van Afrika-nasionalisme gestaan en 
teen wittes se oorheersing in enige Afrikastaat gedraai het.

Verwoerd se reaksie was om sy regering se beleid só aan te bied dat dit geklink het of 
die kru apartheidsideologie van die vorige dekades iets van die verlede was. Die wittes was 
Europeërs, maar ook deel van Afrika. Hulle het nywerheidsontwikkeling én die Evangelie na 
Afrika gebring, en boonop die ideale wat as inspirasie vir die Westerse beskawing gedien het. 
Swartes is op dieselfde regte as mense van alle ander kleure geregtig. Die wittes in Afrika 
wil met swartes saamwerk en hulle help om hul regmatige plek in Suid-Afrika in te neem. In 
Verwoerd se visie het die swartes egter net in die reservate hul eie plek gehad.

Sharpeville en die nadraai daarvan

Vroeg in 1960 het die PAC ’n veldtog van verset teen die paswette aangekondig. Een van 
die min sentrums waar die verset goed georganiseer was, was Sharpeville, ’n township 
aan die Oos-Rand waar skerp stygings in huurgeld die swartes erg omgekrap het. Op 21 
Maart het ’n PAC-betoging daar in ’n groot tragedie ontaard. ’n Vreedsame skare het by ’n 
polisiekantoor saamgedrom. Die meeste van hulle het bloot gehoor gegee aan die PAC se 
oproep dat hulle hulle moet laat in hegtenis neem omdat hulle nie ’n pas by hulle het nie.

Die polisie was op hul senuwees ná ’n onlangse voorval in Durban waar ’n skare mense 
nege polisielede vermoor het. Hulle het kop verloor, op die skare losgebrand en 69 
swartes doodgeskiet. Op 30 Maart het Philip Kgosana, die PAC se streeksekretaris in die 
Wes-Kaap, ’n optog van 30 000 swart betogers van Kaapstad se swart townships na die 
Parlement gelei.

Daardie aand het die Afrikaner-nyweraar Anton Rupert vir Kgosana ontmoet op ’n 
dinee wat deur Patrick Duncan, ’n PAC-ondersteuner, gereël is. Rupert was geskok dat 
’n jong man sonder veters vir sy skoene so ’n skare op die been kon bring. Hy het dit die 
volgende dag vir Verwoerd vertel en gesê die beste waarborg van stabiliteit is om stedelike 
swartes eiendomsregte te gee sodat hulle hul eie huise kan koop – en teen ’n afslag. 
Verwoerd was geheel en al hierteen gekant. Na sy mening sou eiendomsregte of selfs 
huurpag swart mense laat dink hulle het ’n permanente belang in die gemeenskaplike 
gebied. Hulle sou dan op stemreg aandring, juis op ’n tydstip dat die belange van die 
meerderheid en minderheid onversoenbaar was.
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regs: ’n Lang optog het geloop en 
slagspreuke uitroep toe duisende mense op 
28 Maart 1960 by Langa byeengekom het 
vir die begrafnis van drie swart betogers wat 
deur die polisie geskiet is.



Die ANC-leier, Albert Luthuli, het sy pas verbrand en mense aangespoor om van die 
werk weg te bly. Die wegblyery was feitlik totaal, en baie sakeondernemings wat van swart 
arbeid afhanklik was, is tot stilstand gedwing. Talle wittes was verskrik; aandelepryse op 
die beurs het getuimel en daar was ’n grootskaalse uitvloei van kapitaal. Die skietery 
en die harde werklikhede van apartheid is oral in die wêreld veroordeel. Internasionale 
isolasie het na ’n uitgemaakte saak gelyk.

Die regering het op 30 Maart ’n noodtoestand afgekondig en in die volgende klompie 
weke meer as 18 000 mense aangehou. Die ANC en die PAC is op 8 April verbied. Die 
volgende dag het David Pratt, ’n geestelik versteurde man, Verwoerd in die kop geskiet 
en hom ernstig gewond.
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onder links: Die nadraai van die 
Sharpeville-bloedbad van 21 Maart 1960, toe 
69 mense deur die polisie doodgeskiet is nadat 
’n skare by die polisiestasie byeengekom het 
om teen die paswette te betoog.

heel bo: Bedroefde vroue op pad huis 
toe nadat die vrou in die middel haar 
man se lewelose liggaam, verwring deur 
polisiegeweerskote, oorkant die Sharpeville-
polisiestasie besigtig het. 

bo: Die veldtog om pasboeke te verbrand 
is deur die ANC gelei nadat die PAC ’n 
beroep op mense gedoen het om hul passe by 
polisiestasies in te lewer. 



Macmillan se toespraak het ’n groot indruk op die Engelssprekende gemeenskap gemaak. 
Die geskiedskrywer C.W. de Kiewiet het dit goed opgesom:

Toe die harde waarheid duidelik word dat Groot-Brittanje van sy tradisionele 
ryksverantwoordelikhede afstand doen, het Engelssprekende Suid-Afrikaners 
’n onbekende en eensame wêreld betree. Bekende simbole het vervaag; die 
vertroosting van ’n Union Jack was nie meer byderhand nie. Die snelle veranderings 
in die res van Afrika het hulle laat nadink oor dr. Verwoerd se waarskuwings dat 
Suid-Afrika alleen staan en hom met sy eie krag moes verdedig.

Dit het gelyk asof die kans op ’n liberaal-demokratiese alternatief in Afrika al hoe skraler 
word. In die pas onafhanklike Afrikastate het sosialistiese idees ’n ál groter invloed 
gehad. Die nuwe nasies in Afrika en Asië het ook na demokratiese sentralisme of 
eenpartydemokrasie geneig. Nuwe leiers het begin vra of Westerse liberale idees werklik 
so verlig is en vanself die oorhand sou kry.

Soos die meeste ander nasionalistiese organisasies in Afrika wou die ANC meer regte 
en vryhede vir die hele bevolking hê, maar ook ’n radikale transformasie van die ekonomie 
en die samelewing.

Die veldtog vir ’n referendum

Verwoerd het merkwaardig vinnig herstel van die sluipmoordpoging in April en hom 
spoedig vir ’n referendum oor republiekwording begin beywer. Die volkstemming sou 
op 5 Oktober plaasvind. Hy het ’n groot kans gewaag, want die NP het nog nie in enige 
verkiesing die meeste stemme gekry nie, maar hy was blykbaar altyd seker dat hy sou wen. 
Hy het aangevoer dat wittes net in ’n republiek saam sou staan, wat op sy beurt noodsaaklik 
was vir ’n behoorlike reaksie op die rasseprobleem, asook binne- en buitelandse druk.

Die republikeinsgesindes het met ’n skrale meerderheid van 74 580 stemme geseëvier. 
Verwoerd het by ’n viering van die oorwinning gesê die wittes is nou ’n verenigde volk:

Ons het bo kleinlikheid en selfsugtigheid uitgestyg . . . Die Engelssprekende en 
Afrikaanssprekende dele is soos ’n nuwe bruid en bruidegom wat die nuwe lewe 
in liefde betree en as lewensmaats saam bou en saam leef.

Só het Verwoerd die ou vyandelikhede tussen die twee wit gemeenskappe beëindig en 
die politiek van etniese wrewel begrawe. Na sy mening was daar belangriker dinge wat 
aandag moes kry.

Die ANC wend hom tot die gewapende stryd

In Mei 1961 is ’n driedaagse staking uit verset teen die uitroep van ’n republiek onderdruk. 
Nelson Mandela en ander jonger ANC-leiers het in reaksie hierop, en om druk vir wysigings 
van die Grondwet te skep, saam met die SAKP ’n insurgensievleuel gestig. Dit is Umkhonto 
weSizwe (MK) genoem. In Desember 1961 het MK sy eerste tuisgemaakte bomme laat 
ontplof – die begin van ’n sabotasieveldtog wat twee jaar lank sou duur. Die bomme was 
veronderstel om ’n laaste uitweg te wees om ‘‘die regering tot sy sinne te bring’’, en eiendom 
eerder as mense was die teikens. Intussen het die ANC se buitelandse sending onder leiding 
van Oliver Tambo militêre opleiding vir guerrilla-rekrute probeer reël en internasionale steun 
vir ’n handelsboikot teen Suid-Afrika begin werf.

Die gebruik van geweld was ’n keerpunt vir die ANC. Die organisasie wou sy eie 
geheime organisasie apart van MK behou, en was steeds van plan om massabetogings te 
organiseer, maar plaaslike sleutel-aktiviste, veral dié met vakbond-ervaring, het eerder by 
MK aangesluit. Verskeie senior ANC-ampsdraers, onder andere Mandela en Sisulu, het 
reeds van 1953 af ’n gewapende stryd oorweeg.

Tog het hulle gehoop dat verset politieke hervorming sou meebring, en dié hoop is 
aangewakker deur die internasionale simpatie en steun wat hulle in die 1950’s gekry 
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heel bo: ’n Paar dae ná die Sharpeville-
bloedbad was Oliver Tambo in Kaapstad toe 
hy hoor dat die regering op die punt was om 
’n verbod op die ANC en PAC te plaas. Die 
ANC het reeds besluit dat indien dit verbied 
sou word, Tambo die land moet verlaat om 
die stryd in die buiteland voort te sit. Sy 
vriend, Ronald Segal (links), het hom per 
motor na Botswana geneem.

bo: Govan Mbeki en van sy kamerade 
in die 1940’s. In 1937 verwerf Mbeki ’n 
baccalaureusgraad aan Fort Hare, en ’n jaar 
later ’n onderwysdiploma. Hy was onderwyser 
en lid van die redaksie van die radikale 
tydskrif New Age. Kort nadat hy in 1964 tot 
lewenslange gevangenisstraf gevonnis is, het 
sy boek, South Africa: The Peasants’ Revolt, 
verskyn. Mbeki is in November 1987 vrygelaat 
ná 24 jaar op Robbeneiland. In die post-
apartheid bedeling was hy ’n lid van Suid-
Afrika se Senaat.



het. Sou hulle met groter burgerlike ongehoorsaamheid in die 1950’s meer bereik het? 
Waarskynlik nie, want die ANC se georganiseerde volgelinge was versplinter, en die 
organisasie het baie min hulpbronne gehad.

Buiten in Port Elizabeth en aan die Oos-Rand het ANC-lede aan die buiterand van die 
nywerheidsekonomie geleef en gewerk. Hul invloed was dus beperk. In die 1950’s het die 
ANC danksy welsprekende en knap leiers baie goed daarin geslaag om populêre steun te 
mobiliseer. Hulle het internasionale steun vir die stryd teen apartheid gekry, en verskeie 
heldhaftige optredes kon (in die gedaante van mites) as motivering vir latere bewegings 
en veldtogte ingespan word.

Mandela en Umkhonto weSizwe

Mandela is op 5 Augustus 1962 naby Pietermaritzburg in hegtenis geneem. Agente van 
die Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) het die polisie blykbaar ingelig dat 
Mandela op dié dag van Durban na Johannesburg sou reis, maar dit is steeds onduidelik 
waar hulle dié inligting gekry het. Hy was op pad terug ná ’n besoek aan Luthuli. In 
Durban het hy lede van MK se streeksbevel ook vertel van die lesse wat hy tussen Januarie 
en Julie tydens sy reis deur Afrika geleer het.

MK se bedrywighede het skaars begin toe Mandela, die organisasie se opperbevelvoerder, 
Suid-Afrika verlaat het. In die eerste vier maande van MK se bestaan, ná Junie 1961, het 
hy in verskeie veilige huise in Johannesburg se voorstede gebly, en in Oktober na die 
plaas Lilliesleaf in Rivonia (destyds op die rand van die stad) verhuis. Die SAKP het dié 
eiendom vir MK se gebruik gekoop.

Terwyl hy in Rivonia gebly het, het Mandela oor die teorie en praktyk van guerrilla-
oorlogvoering nagelees en gehelp om die begin van MK se offensief te beplan. Dit sou 
’n sabotasieveldtog wees, as ’n laaste poging om die regering en sy ondersteuners ‘‘tot 
hul sinne te bring’’. Eers dan sou ’n volskaalse guerrilla-oorlog uitbreek. Mandela en Joe 
Slovo het ’n grondwet vir die nuwe organisasie opgestel, en Mandela het gekyk hoe een 
van die eerste proefnemings met tuisgemaakte plofstowwe gemaak is.

Aan die einde van Desember het die ANC ’n uitnodiging gekry om ’n verteenwoordiger 
na ’n konferensie in Addis Abeba te stuur, en dit het Mandela se aandag van die militêre 
voorbereidings afgetrek. MK het die steun van Afrika-regerings nodig gehad om sy 
rekrute op te lei. Nog ’n rede vir Mandela se besoek was om die PAC se diplomatieke 
welslae in Afrika teen te werk.

Mandela het uit Johannesburg vertrek nadat hy byna ses maande lank saam met leiers 
van die SAKP bedrywig was. In dié tyd het hul strategiese idees hom sterk beïnvloed. 
Tydens sy reise in Afrika het hy egter agtergekom dat die ANC se bande met die SAKP 
die leiers en beamptes van Afrika verwar het. Sommige van hulle was ook vyandig 
daaroor. Toe hy na Suid-Afrika terugkeer, was hy oortuig dat die ANC (ten minste in die 
openbaar) sy verbintenis met die SAKP moet onderbeklemtoon en dit duideliker moet 
maak dat die ANC in enige alliansie met ander organisasies die leier is.

Dié insigte was die kern van Mandela se gesprek met hoofman Luthuli net voordat hy 
in hegtenis geneem is. Luthuli was ontevrede, want hy was bekommerd dat Mandela se 
boodskap moontlik as ’n verswakking van die ANC se nierassigheid vertolk word. Luthuli 
was ook ongelukkig omdat hy aanvanklik nie wou hê die ANC moet die weg van geweld 
inslaan nie, en nog steeds daaroor onrustig was. Hy was steeds die ANC se president-
generaal, maar Mandela het al hoe meer bewys dat hy ewe veel gesag as Luthuli het. In ’n 
mate was dit omdat Mandela al hoe meer as ’n aktivisteleier in Johannesburg naam gemaak 
het, terwyl Luthuli deur inperkingsbevele in Natal vasgekeer was. Dit was egter ook omdat 
kommuniste binne die ANC Mandela se gewildheid doelbewus bevorder het.

Mandela het met die Johannesburgse kommuniste saamgestem dat geweld nodig is, 
en breedweg het dit gelyk asof hy simpatie vir hul standpunte het. Maar toe hy ná sy toer 
deur Afrika terugkeer, het hy bewys dat hy beslis sy eie meester is.

Mayibuye en inhegtenisnemings

Die opperbevel wat Mandela help skep het, het minder as ’n jaar ná sy inhegtenisneming 
nog bestaan. Tussen Desember 1961 en Julie 1963 het MK-eenhede net meer as 200 
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Die jong Walter Sisulu. Sisulu, ses jaar 
ouer as Nelson Mandela, kom ook uit 
Thembuland. Hy is in 1910 buite die eg 
gebore. Sy vader was Victor Dickenson, 
’n wit regeringsamptenaar, en sy moeder 
was Alice Sisulu, ’n lid van die Gcina-clan. 
In 1928 het hy die skool verlaat en na 
Johannesburg gegaan om in die myne te 
werk. Aangesien hy as te jonk vir mynwerk 
beskou is, het hy advertensies vir Bantu 
World, die toonaangewende swart koerant, 
verkoop. Daarna het hy ’n eiendomsagent 
geword en eiendom in Alexandra en 
Sophiatown, die twee Johannesburgse 
buurte waar swart mense eiendom kon besit, 
verkoop. Hy het hom in Orlando gevestig en 
aangesluit by ’n Xhosa- kulturele vereniging 
waarvan die lede epiese poësie van die Xhosa 
hardop gelees en bespreek het. Toe Mandela 
hulp gesoek het om sy ambisie te verwesenlik  
om ’n regsgeleerde te word, het hy Sisulu 
genader. Sisulu het Mandela beskou as “‘n 
man met uitmuntende kwaliteite” en hom 
voorgestel aan die vennote van die fi rma 
Witken, Sidelsky & Eidelman. In 1940 het 
Sisulu die voorsitter van die plaaslike tak 
van die ANC geword nadat die president-
generaal, dr. A.B. Xuma, hom gevra het om 
die jeug aktief by die organisasie te betrek. ’n 
Stewige vriendskap het spoedig tussen Sisulu 
en Mandela ontwikkel, met laasgenoemde 
wat vir lang tydperke in die Sisulu-woning 
gebly het. Sisulu was ’n man wat warmte, 
toegeneentheid en vertroue ingeboesem het, 
en hy was Mandela se nouste bondgenoot in 
die stormagtige jare voor hul gevangenskap, 
asook vir langer as 25 jaar op Robbeneiland. 



operasies uitgevoer. Dit was grotendeels aanvalle met tuisgemaakte brandbomme om 
openbare geriewe te beskadig. Hulle is meestal só uitgevoer dat daar min kans op 
lewensverlies of beserings was. MK-lede is egter daarvan beskuldig en veroordeel dat 
hulle polisielede aangeval het, asook mense wat hulle gedink het informante is. Boonop 
het die organisasie meer as 300 rekrute vir opleiding na die buiteland gestuur.

Die polisie het Walter Sisulu, Govan Mbeki en die meeste ander sleutel-leiers op 11 
Julie 1963 tydens ’n klopjag op Liliesleaf in Rivonia in hegtenis geneem. Die bevelvoerders 
van MK was juis almal bymekaar om Operasie Mayibuye te bespreek. Dit was ’n voorstel 
vir ’n guerrilla-insurgensie wat Slovo en Mbeki voorberei het. ’n Skip of vliegtuig sou 
vier groepe van 40 hoogs opgeleide vegters gelyktydig na vier verskillende plattelandse 
gebiede van Suid-Afrika bring. Dié magte uit die buiteland sou dan in elke gebied beheer 
oorneem oor ’n veel groter groep van duisende rekrute, en dié dan bewapen en oplei.

Eers sou daar verspreide landelike operasies wees, wat met voorraad van buite aan die 
gang gehou sou word. Die sukses van die operasie het afgehang van die samewerking van 
buitelandse regerings, wat guerrillas per boot of vliegtuig na Suid-Afrika sou bring.

Toe die Rivonia-klopjag uitgevoer word, het Slovo én Mbeki gedink hulle het hul 
kollegas reeds oorreed om die plan te aanvaar. Slovo 
het, om die waarheid te sê, twee maande tevore reeds 
na die ANC se buitelandse hoofkwartier gereis om 
Oliver Tambo oor die plan in te lig. Volgens Slovo was 
Tambo geesdriftig daaroor, en die ANC se guerrilla-
strategie oor die volgende dekade of wat het beslis baie 
van die strategiese voorveronderstellings van Operasie 
Mayibuye weerspieël.

Ander belangrike MK-leiers, onder andere Mandela, 
het gevoel Mayibuye is net ’n voorstel en boonop 
onprakties. Verskeie SAKP-hoës, onder andere Bram 
Fischer, het ook so gedink. ’n Mens kan verstaan waarom 
die Rivonia-leiers in hul verhoor só geargumenteer het, 
maar dit was moontlik waar. Later het Mandela in die 
gevangenis sterk met Govan Mbeki oor die verdienste 
van Operasie Mayibuye verskil.

Ten tyde van die Rivonia-verhoor was Mandela reeds 
in aanhouding. Hy is in November weens aan hitsing en 
sy onwettige vertrek uit Suid-Afrika skuldig bevind en 
tot drie jaar gevangenisstraf gevonnis. In middel-Julie is 
hy uit sy sel op Robbeneiland gehaal om saam met die 
Rivonia-groep tereg te staan.

In die klopjag het die polisie op verskeie dokumente 
afgekom wat Mandela by MK-bedrywighede betrek, onder 
meer aantekeninge wat hy tydens sy studie van guerrilla-
oorlogvoering gemaak het, en sy dagboek oor sy reis deur 
Afrika. Laat in 1962 het Mandela in sy verhoor gesê dat hy 
Slovo gevra het om dié materiaal te vernietig, maar om die 
een of ander onverstaanbare rede het hy dit toe nie gedoen 
nie.

Die ‘‘wonderjare’’

Ná die onstuimige jare 1960 en 1961 is Suid-Afrika 
gekenmerk deur ’n politieke werklikheid wat grootliks 
verskil het van die voorafgaande tydperk. Aan die een kant 
het die land geen sterk bondgenote in die wêreld gehad 
nie, en dit het gelyk of hy al hoe meer afgesonder sou word; 
aan die ander kant het die staat swart verset en arbeid so 
meedoënloos onderdruk dat die politieke orde waarskynlik 
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onder: Nelson Mandela tydens die Rivonia-
saak.

heel onder : Die Cape Argus se 
voorbladopskrif kondig die uitslag aan van 
die Rivonia-verhoor, wat verskeie ANC-
leiers, met inbegrip van  Nelson Mandela, tot 
lewenslange gevangenskap gevonnis het vir 
hul teenstand teen die regering.

oorkant: Winnie Mandela en haar moeder 
buite die Paleis van Justisie in Pretoria 
tydens die Rivonia-saak in Desember 1963. 
Die hele wêreld het toegekyk toe die drie 
hoofsabotasieverhore in Pretoria, Kaapstad 
en Pietermaritzburg begin het.



In Oktober 1963 het tien beskuldigdes, 
onder wie Nelson Mandela, Walter Sisulu 
en Govan Mbeki, op aanklagte van sabo-
tasie, poging om ’n guerrilla-oorlog te ont-
keten en die bevordering van kommu-
nisme verskyn voor regter Quartus de 
Wet. Dit sou later die Rivonia-verhoor 
genoem word.

In die hof het Mandela ’n verklaring ge-
maak terwyl hy in die beskuldigdebank 
eerder as die getuiebank staan. Dit was 
’n duidelike verklaring van beginsels, en 
hy is nie onderbreek nie. Hy, sy mede-
beskuldigdes en hul regs ver teen woordi-
g ers was moontlik bekommerd dat hy 
onder kruisverhoor oor netelige kwessies 
ondervra sou word. In sy dagboek oor sy 
reis deur Afrika waarop die polisie in die 
klopjag in Rivonia beslag gelê het, was 
daar inskrywings wat wys dat die ANC se 
planne vir ’n guerrilla-oorlog reeds ver 
gevorder het. Ter verdediging het die 
beskuldigdes beweer dat Operasie Ma-
yibuye, die bloudruk vir guerrilla-oorlog-
voering, net ’n konsep is en dat Umkhonto 
weSizwe (MK) se bevelvoerders dit nog 
nie aanvaar het nie. In ’n saak waar die 
beskuldigdes deur die doodstraf in die 
gesig gestaar is, was dit baie belangrik 
om die regter te oortuig dat Mayibuye nie 
werklike beleid was nie.

In sy verklaring het Mandela die ANC 
se alliansie met die SAKP verdedig en die 
duidelikste kommentaar daaroor tot in 
daardie stadium deur ’n ANC-leier ge-
lewer. Hy en die ander beskuldigdes (die 
meeste van hulle SAKP-lede) was egter 
traag om uit die vuis oor dié saak te praat.

Mandela het sy verdediging begin deur 
te erken dat die meeste beweringe in die 
klagstaat korrek was. Hy het gehelp om 
MK te skep, en hy het die sabotasieveld-
tog help beplan. ‘‘Burgeroorlog’’ was eg-
ter ’n opsionele ‘‘laaste uitweg’’ waaroor 
daar nog nie besluit is nie. Die ANC het 
wel ’n bondgenootskap met die veelras-
sige SAKP aangegaan, maar die twee or-
ganisasies het nooit ‘‘volledige belange’’ 
gedeel nie.

Mandela het die hof ingelig dat hy deur 
Marxisme beïnvloed is, maar anders as 

die kommuniste het hy die Weste en veral 
die Britse parlementêre stelsel – ‘‘die 
mees demokratiese ter wêreld’’ – steeds 
bewonder. 

Mandela het sy verklaring met ’n uit-
eensetting van sy persoonlike standpunt 
afgesluit:

Afrikane wil ’n bestaansloon verdien. 
Afrikane wil werk doen waartoe hulle 
in staat is . . . Afrikane wil woon waar 
hulle werk kry, en nie uit ’n gebied 
verwyder word omdat hulle nie daar 
gebore is nie. Afrikane wil grond be-
sit op plekke waar hulle werk . . . 
 Afrikane wil deel van die breë bevol-
king wees, en nie tot hul eie buurte 
beperk word nie. Afrikane wil hul 
vrouens en kinders by hulle hê waar 
hulle werk . . .

Bowenal wil ons gelyke politieke 
regte hê . . . Ek weet dit klink vir die 
land se wittes revolusionêr, want die 
meeste kiesers sal Afrikane wees. 
Dié vrees kan egter nie in die weg 

staan van die enigste oplossing wat 
rasseharmonie en vryheid vir almal 
sal waarborg nie.

In my leeftyd het ek my aan die 
stryd van die Afrikane toegewy. Ek 
het teen wit oorheersing gestry, en 
ek het teen swart oorheersing gestry. 
Ek koester die ideaal van ’n demokra-
tiese en vrye samelewing waar almal 
in harmonie en met gelyke geleent-
hede saamleef. Dit is ’n ideaal waar-
voor ek wil leef en wat ek graag wil 
bereik. Indien nodig is dit ’n ideaal 
waarvoor ek bereid is om te sterf.

Dit was ’n klinkende getuigskrif wat die 
volgende dag in feitlik elke koerant van 
naam ter wêreld geplaas is. Dit sou 
dekades lank die bepalende uitdrukking 
van liberale Afrika-nasionalisme wees wat 
Mandela se ikoon-status in Suid-Afrika 
en, belangriker vir die ANC, wêreldwyd 
gevestig het.

Die hof het Mandela en sewe ander tot 
lewenslange gevangenisstraf gevonnis.

DIE RIVONIA-VERHOOR
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nie weer uitgedaag sou word nie. Aanvanklik was daar hoop dat die swart ‘‘tuislande’’ wat 
geskep is, groeipunte vir swart politieke deelname sou word.

In die 1950’s het die NP-regering se konserwatiewe makro-ekonomiese beleid en die 
verdrukking van swart arbeid die grondslag vir bestendige groei gelê. Begrotingsoorskotte 
is gebruik om skuld te delg. Die NP het afgesien van vroeëre planne om die myne te 
nasionaliseer. Daar was weerstand teen buitensporige looneise deur wit werkers. Beleggers 
was nogtans versigtig. Die vraag was of die staat ’n groot swart uitdaging sou kon baasraak.

Dié twyfel is teen 1961 uit die weg geruim. Die regering het swart weerstand meedoënloos 
onderdruk. Ná die politieke woelinge in die eerste maande van 1960 is die groot kapitaaluitvloei 
gestuit deur streng beheer op die repatriasie van winste in te stel. Dit het tot die opbou van 
groot hoeveelhede private kapitaal in die land gelei. Buitelandse fi rmas kon dus nie anders 
as om hul winste in Suid-Afrika te herbelê nie, en plaaslike maatskappye het hul voorbeeld 
gevolg. Die ekonomie het as gevolg hiervan skielik sterk groei getoon. Buite Suid-Afrika was 
dit nie dié ekonomiese opbloei wat die aandag van die internasionale gemeenskap getrek het 
nie, maar eerder die beleid en praktyk van apartheid.

Internasionale afsondering

Suid-Afrika het ná die Tweede Wêreldoorlog al hoe meer afgesonder geraak. Eerstens was 
daar ’n geskil in die Verenigde Nasies (VN) tussen Suid-Afrika en Indië en Pakistan oor 
die behandeling van Indiërs. Al het Suid-Afrika beswaar gemaak, is sy apartheidsbeleid in 
1952 op die sakelys geplaas. ’n VN-kommissie het bevind dat apartheid ’n ‘‘gevaarlike en 
plofbare situasie’’ skep wat die wêreldvrede bedreig. Ná die Sharpeville-slagting het die 
Veiligheidsraad Suid-Afrika versoek om apartheid te laat vaar. Sanksies is die eerste maal 
voorgestel. Vroeg in 1961 het die sekretaris-generaal van die VN Suid-Afrika besoek om 
aantygings van menseregteskendings te ondersoek (kyk kassie).

Suid-Afrika se administrasie van Suidwes-Afrika (kragtens ’n mandaat wat hy ná die 
Eerste Wêreldoorlog van die Volkebond gekry het) was ’n groot twispunt. In 1959 het die 
VN se Algemene Vergadering beweer dat Suid-Afrika die gebied strydig met sy mandaat 
administreer. In 1960 het Ethiopië en Liberië, die enigste Afrikastate wat destyds lede 
van die VN was, ’n geding by die wêreldhof aanhangig gemaak om die mandaat terug 
te trek. Dit het misluk, maar die voogdykomitee het Suid-Afrika probeer oorreed om 
apartheidswette in Suidwes-Afrika te skrap en ’n VN-komitee toe te laat om die gebied 
te besoek.

Van 1962 af het die VN se Algemene Vergadering gereeld feitlik eenparige resolusies 
aanvaar wat lidlande versoek om diplomatieke sanksies op Suid-Afrika toe te pas en Suid-
Afrikaanse skepe en vliegtuie toegang tot hul gebied te weier. Die Veiligheidsraad het ’n 
wapenverbod goedgekeur.

Weerstand, verdrukking en sensuur

In 1961 het Verwoerd die taai politikus John Vorster as minister van justisie aangestel. 
Staatsveiligheid was vir Vorster die hoogste prioriteit, selfs meer as persoonlike vryhede. 
’n Nuwe wet het die regering die mag gegee om mense in huisarres te plaas en ook groter 
mag om individue of organisasies te lys, verbied of in te perk. Die polisie kon mense 
sonder ’n aanklag vir opeenvolgende tydperke van 12 dae in alleenaanhouding hou. Dit 
is sommer gou na 90 dae, toe 180 dae en oplaas na ’n onbeperkte tyd verleng. Koerante 
kon nie oor marteling of dwang-ondervragingsmetodes berig nie, want ongemagtigde 
beriggewing oor toestande in gevangenisse is deur wetgewing verbied.

’n Nuwe Publikasiebeheerraad is in 1963 ingestel. ’n Span sensors kon rolprente en 
boeke wat na hul mening die openbare sedes of veiligheid bedreig, verbied. Die pers was 
steeds betreklik vry, maar die regering het gedurig druk op hom geplaas. Daar was ook 
beperkings op beriggewing oor die ANC en soortgelyke organisasies.

Nadat Bram Fischer (kyk kassie op p. 342) in 1965 in hegtenis geneem is, het die ANC 
én die SAKP se bedrywighede opgehou. Die ANC was beter as die PAC georganiseer en 
het in ballingskap strukture geskep en geld van die Sowjetblok begin kry.

Dit was teen 1963 duidelik dat die ANC se strategie van veelrassige alliansies, ’n 
inklusiewe Suid-Afrikanisme en betreklike gematigdheid misluk het. Die vraag was of 

’N ‘‘MEDEDINGENDE ALTERNATIEF’’ 
VIR INTEGRASIE

Verwoerd het hom min gesteur aan 
pogings om hom tot ander insigte te bring. 
Met een uitsondering: ’n ampsbesoek deur 
Dag Hammarskjöld, sekretaris-generaal 
van die VN, wat in Januarie 1961 in Suid-
Afrika aangekom het. Vir Verwoerd was dié 
besoek só belangrik dat hy in die ses dae 
ses private ontmoetings met Hammar-
skjöld gereël het. Hammarskjöld se memo-
randum oor die vergaderings toon dat hy 
vir Verwoerd gesê het die VN wil spoedige 
integrasie in Suid-Afrika hê, maar dat die 
eerste minister gesê het dit is buite die 
kwessie.

Hammarskjöld vra toe ’n baie belangrike 
vraag: Is daar ’n kans dat apartheid omskep 
kan word in wat hy ’n ‘‘mededingende alter-
natief’’ vir integrasie genoem het? Verwoerd 
het gesê dat die tuislandbeleid so ’n sleu-
tel-reëling is. Die VN se sekretaris-generaal 
het reageer dat die tuislandbeleid alleenlik 
’n ‘‘mededingende alternatief’’ kon wees as 
die regering genoeg aangrensende gebie-
de vir swart mense opsy sit en ’n plan vir 
die ekonomiese ontwikkeling van dié gebie-
de bekend maak. Daar sou ook na die wil 
van die mense geluister moes word. Instel-
lings wat tot onafhanklikheid sou lei as die 
mense dit wil hê, sou geskep moes word. 
Verder moes die regering aanvaar dat die 
tuislande nie die alfa en omega is nie. Buite 
die tuislande moes swart werkers dieselfde 
regte en beskerming hê as wat Westerse 
lande aan buitelandse werkers bied. Bowen-
al moes hulle op volle burgerskap in Suid-
Afrika geregtig wees ná hulle ’n sekere tyd 
in die “wit” gebied gewoon het.

Verwoerd het ’n unieke geleentheid ge-
had om met ’n plan vorendag te kom wat 
internasionale steun vir die ‘‘dekolonise-
ring’’ van Suid-Afrika sou verkry. Hammar-
skjöld het egter ’n paar maande later tra-
gies in ’n vliegtuigongeluk gesterf. Dit het 
die Suid-Afrikaanse regering ’n waarde-
volle tussenganger ontneem.
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Afrikanisme, wat al sedert die 1940’s bestaan het, die leemte kon vul. Sobukwe was in die 
tronk, of tot sy dood in 1978 in huisarres, en daarom het Potlako Kitchener Leballo die 
mantel van Afrikanisme oorgeneem.

In haar boek Black Power in South Africa: The Evolution of an Ideology (1978) merk 
Gail Gerhart op dat Anton Lembede se idees Leballo beïnvloed het, naamlik dat swartes 
hulself eers sielkundig moes bevry en eers dán polities vry kon word. Leballo was al hoe 
meer krities oor die toenemende invloed van die kommunisme op die ANC se leiers. 
Hy is in 1954 uit die beweging geskors oor sy kritiek op lede van die Jeugliga wat ’n 
kommunistiese jeugfees in Boekarest in 1953 bygewoon het.

Leballo het ag geslaan op Lembede se oproep dat nasionalisme met die ‘‘fanatisme en 
dweepsug van ’n godsdiens’’ gesteun word. Hy was ’n gebore rebel wat nie baie aansporing 
nodig gehad het om gretig aan die werk te spring nie. Hy het maar min gedink van die 
stelling in die Vryheidsmanifes dat Suid-Afrika aan almal, swart en wit, behoort. Hy het 
geskryf dat alle wittes betrokke was by die ‘‘instandhouding en behoud van die buit wat hul 
voorvaders hulle nagelaat het’’. Volgens hom ‘‘handel hulle [dus] in gesteelde goedere, en 
kan nie een van hulle aan verantwoordelikheid vir die oorspronklike ‘diefstal’ ontsnap nie’’. 
Daar was net twee strydende partye in die botsing: die verowerdes en die veroweraars, dié 
wat ingeval is en dié wat hulle ingeval het, die ontheemdes en dié wat hulle ontheem het.

Ná sy vrylating uit aanhouding onder die veiligheidswette het Leballo die PAC se 
kantore na Maseru in Basotholand verskuif. Afsplinterings of ‘‘selle’’ van die PAC het 
ontstaan, maar was swak georganiseer en het min kontak met die Maseru-kantoor gehad, 
of selfs glad niks nie. Die selle is Poqo genoem (ruweg vertaal beteken dit ‘‘Ons Afrikane 
loop ons eie paadjie’’). Daar was een in Langa in Kaapstad, een in die Paarl en ander in 
Transkei. Die merendeels jong aktiviste het nie juis enige revolusionêre teorie aangehang 
nie, maar net ’n vae idee gehad dat as hulle wittes doodmaak, die wit oorheersing op ’n 
manier tot ’n einde sal kom.

Poqo het ’n groot opskudding veroorsaak toe hy in 1962 vyf polisielede en drie bruin 
vroue in die Paarl vermoor het. Hierna het ’n bende die dorp binnegevaar, twee wittes 
vermoor en enkele winkels afgebrand. Vyf wittes is by die Bashee-brug in Transkei 
vermoor. Daar was ’n mislukte poging om Kaiser Matanzima, ’n Transkeise ondersteuner 
van die tuislandbeleid, dood te maak. Teen die einde van 1962 is meer as 3 000 PAC- of 
Poqo-lede in hegtenis geneem, en meer as 1 000 gevonnis.

Die PAC se pogings om ’n basis in die buiteland te vestig, was selfs ’n groter mislukking 
as die ANC s’n. Sy bande met China het veel minder opgelewer as Moskou se steun vir 
die ANC. Teen die einde van die 1960’s het die regerings in Lusaka en Maseru PAC-
basisse op hul grondgebied gesluit. Leballo se voortvarendheid was een van die grootste 
redes hiervoor.

In die vroeë 1960’s het wit radikale, meestal dosente en studente, hulself as die African 
Resistance Movement georganiseer en lukraak sabotasie gepleeg en gehoop dit sal die 
regering van koers af dwing. Almal is kort voor lank in hegtenis geneem en in die tronk 
gegooi. John Harris het die skokkendste daad gepleeg toe hy ’n bom op Johannesburg se 
stasie laat ontplof. ’n Vrou het gesterf en 14 mense is ernstig beseer. Harris is ter dood 
veroordeel en tereggestel.

Teen die middel-1960’s het Suid-Afrika van polisiespioene en informante gewemel. 
Mense met radikale opvattings het op die agtergrond gebly en politieke bedrywighede 
vermy. Kragtens ’n 1967-wet kon die polisie enigiemand in hegtenis neem wat as ’n terroris 
beskou word totdat hy na die polisie se oordeel bevredigend op hul vrae geantwoord het. 
Niemand behalwe staatsamptenare kon so iemand besoek nie. Ontstellende inligting oor 
mense wat ná marteling dood is of wat selfmoord gepleeg of geestelik ineengestort het, 
het uit polisieselle gelek.

In die ondersoek van 1977 na Steve Biko se dood is die hoof van die veiligheidspolisie in 
Port Elizabeth gevra waar hy die gesag gekry het om ’n beseerde man 48 uur lank nakend 
en geketting in ’n sel te hou. Hy antwoord toe: ‘‘Ons het volle gesag. Dit word aan my 
gesonde oordeel oorgelaat . . . Ons werk nie ingevolge statutêre gesag nie.’’ Tussen 1963 
en 1977, toe Biko in ’n gewelddadige struweling dood is, het 45 mense in aanhouding 
gesterf. Almal was sonder verhoor in die tronk.
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P.K. Leballo, ’n kleurvolle Afrikanis, is in 
1914 in die landelike Oos-Vrystaat gebore. 
Nadat hy in die Tweede Wêreldoorlog diens 
verrig het, het Leballo aan die Lovedale-
onderwysersopleidingskollege gestudeer, 
waar hy ná ’n studentestaking geskors is. 
Hy het hom in Orlando gevestig en as ’n 
versekeringsverkoopsman gewerk, en gou 
bekendheid verwerf as ’n lewendige spreker 
en ’n dogmatiese vyand van die ANC se 
inskakeling by wit kommuniste. As voorsitter 
van die Orlando-Oos- tak van die ANC 
se Jeugliga het hy Jeugligabeamptes wat 
uitnodigings na die 1953-Wêreldjeugfees 
aanvaar het daarvan beskuldig dat hulle 
“amptenare van die Ooste” is. In 1953 het hy 
’n tydskrif, The Africanist, gestig. In 1959, 
ná sy weë fi naal van dié van die ANC geskei 
het, het hy eerste nasionale sekretaris van die 
PAC geword. Hy is deur PAC-lede verkwalik 
vir die voortydige uitlap aan die pers van die 
PAC se beplande veldtog teen die paswette. 
Dit het die polisie volop waarskuwing gegee 
en die PAC-optrede is met grootskaalse 
onderdrukking begroet. Leballo is gearresteer 
en tot tronkstraf gevonnis. Ná sy vrylating 
het hy die PAC in verskeie hoedanighede 
gedien tot hy in 1979 te midde van interne 
struwelinge uitgeskop is.



Die tuislandvisie wankel

Transkei was die regering se beste kans om sy sogenaamde Bantoestan-strategie 
werklikheid te maak. In 1962 en 1963 was daar gewapende weerstand teen die 
tuislandbeleid in Thembuland, en hoofman Sabata Dalindyebo was ’n sterk teenstander 
van Kaiser Matanzima se faksie, wat die beleid gesteun het. In 1963 het die NP-regering 
Transkei gedeeltelike selfregering gegee, en mettertyd volle onafhanklikheid belowe. 
Matanzima se party het Sabata s’n in ’n verkiesing vir die Transkeise ‘‘parlement’’ (die 
Bunga) verslaan. Matanzima het binnekort onafhanklik begin dink en optree, en dit was 
die begin van ’n proses wat Pretoria nooit heeltemal kon beheer nie.

Sommige Westerse lande het die ‘‘Bantoestan’’-proefneming met belangstelling 
dopgehou. Vroeg in 1962 het die Londense Sunday Times geskryf dat dit lyk asof die 
regerende Afrikanerminderheid vas van plan was om ’n alternatief vir ’n stryd tot die 
dood teen ’n veelrassige demokrasie te vind. As daar dan apartheid móét wees, gaan die 
koerant voort, is Transkei ’n dapper stap om ’n sigbare alternatief te skep. The Guardian, 
wat verder links as die Times gestaan het, het die beginsel van lewensvatbare wit en swart 
invloedsfere wat oplaas algehele skeiding sou meebring, aanvaar.

In 1964 het ’n artikel deur die liberale geskiedskrywer C.W. de Kiewiet, wat toe in 
die VSA gewoon het, ná ’n besoek aan Suid-Afrika in Foreign Affairs verskyn. Hy het 

Toe die veiligheidspolisie Abram (Bram) 
Fischer in November 1965 in hegtenis 
neem nadat hy tien maande lank weg ge-
kruip het, het dit gelyk asof die SAKP en 
die ANC binne Suid-Afrika tot niet was. 
Fischer het hard probeer om die brokkies 
van dié twee organisasies bymekaar te 
maak. Hulle is ná die skepping van MK in 
1961 sterk deur die staat onderdruk en 
het nouliks nog bestaan. Tot in die vroeë 
1970’s was daar sporadiese pamfl etveld-
togte deur enkelinge, maar geen ander 
binnelandse ANC- en SAKP-bedrywig-
hede nie.

Met Fischer se inhegtenisneming was 
hy die waarnemende voorsitter van die 
verbode SAKP en die mees senior kom-
munis wat in die land op vrye voet was. 
Hy het met vals identiteite en vermom-
mings in verskeie voorstede van Johan-
nesburg gewoon. Hy is weens sabotasie 
en bedrywighede namens die SAKP tot 
lewenslange gevangenisstraf gevonnis en 
het in Mei 1975 weens kanker gesterf. Hy 
was steeds ’n gevangene, hoewel hy in sy 
laaste dae onder die sorg van sy broer in 
Bloemfontein vrygelaat is.

Politieke voortvlugtige was maar net 
een rol in Fischer se uitsonderlike lewe. 
Terwyl een van die bitterste hoofstukke in 
die stryd teen apartheid ontvou het, het 
hy midde-in botsings en teenstrydighede 
in Suid-Afrika gestaan.

Die meeste mense wat vroeg in die 

20ste eeu deur Afrikanernasionalisme 
beïnvloed is, het konserwatiewe segrega-
sie ge sindes geword. Fischer, lid van ’n 
gesiene Vrystaatse Afrikanerfamilie, het 
die politieke en ekonomiese mag in Suid-
Afrika uit ’n anti-imperialistiese oogpunt 
bekyk. Die kommunisme was vir hom 
aantrekliker, en hy het hom met die swart 
stryd teen oorheersing deur die wit min-
derheid vereenselwig. Omdat hy ’n lid van 
die sterk ortodokse SAKP was, sou ’n 
mens dink hy het Stalinisme gesteun, 
maar hy was eerder ten gunste van die 
liberale sosiaal-demokratiese visie van die 
ANC. Fischer was een van die voorste 
regs ge leerdes in Suid-Afrika, maar het die 
wet wat die SAKP in die 1950’s verbied 
het, verbreek deur die party ná 1953 on-
der gronds te help herbou. Terselfdertyd 
het hy openbare leiersfi gure in die ANC 
en die SAKP in die belangrikste politieke 
verhore in die 1950’s en 1960’s ver de-
dig, onder meer in die Rivonia-verhoor.

Hoewel talle van Fischer se ANC- en 
SAKP-kamerade uitgewyk het om die 
sterk verdrukking tussen 1960 en 1965 
te ontsnap, het Fischer nooit gehoor ge-
gee aan talle pleidooie dat hy dit ook 
doen nie. Hy het geglo die vryheidstryd 
moet binne die land gelei en gevoer word. 
Dis die rede waarom hy in Januarie 1965 
ondergeduik het – en ná sy in hegtenis-
nem ing lewenslank tronk toe gestuur is.

In die loop van Fischer se uitsonderlike 

lewe het talle Afrikaners en ander wittes 
hom as ’n verraaier veroordeel. Swartes 
het hom egter bewonder en tot ’n beson-
dere status verhef. In die demokratiese 
era ná 1994 word hy al hoe meer waar-
deer. In die eerste Bram Fischer-gedenk-
lesing het Nelson Mandela gesê: ‘‘In 
enige geskiedenis van ons land wat 
geskryf gaan word, sal twee Afrikaner-
name altyd onthou word.’’ Een, het 
 Mandela gesê, is Beyers Naudé, die 
Afrikaner kerk man wat ’n vername maar tot 
dusver grootliks onbesonge rol in die on-
dergrondse stryd teen apartheid gespeel 
het. ‘‘Die ander is Bram Fischer. Suid-
 Afrika se mense sal hom nooit vergeet 
nie. Hy was een van die eerste helder 
bakens wat miljoene jong mense gelok 
het om só sterk aan ’n nierassige demo-
krasie in ons land te glo.’’

BRAM FISCHER, ’N AFRIKANER-KOMMUNIS
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die hopeloosheid van die situasie en die al hoe groter verdrukking genoem, maar tog 
gesê ’n mens moet nie sommer dink dis onmoontlik dat die Bantoestan-proefneming 
miskien ’n ‘‘omvattender politieke ervaring’’ kan bied nie. Moontlik sal dit mense in die 
gemeenskaplike gebied van politieke ondergeskiktheid kan red. De Kiewiet het geskryf 
dat Verwoerd die land se groot probleme ‘‘dapper, skerpsinnig en selfs verbeeldingryk’’ 
aanpak. Dit was ‘‘geensins absurd’’ om Verwoerd met Charles de Gaulle, die ‘‘stroewe, 
koppige maar werklike verbeeldingryke leier van Frankryk’’, te vergelyk nie.

Die ekonomiese ontwikkeling van die tuislande het egter met ’n slakkegang gevorder. 
Tussen 1956 en 1966 is minder as 45 000 werkgeleenthede in die reservate en die 
grensgebiede langsaan geskep. Die inkomste van swart gesinne in die groter dorpe in 
die gemeenskaplike gebied was gemiddeld drie tot vier keer dié van die gemiddelde 
tuisland-inkomste. Die gemiddelde produksie per kop in die tuislande was twintig maal 
minder as in die res van Suid-Afrika.

Daar was vinniger ontwikkeling ná 1970, maar die funksie van die tuislande het 
verander. Die regering het nou gedink dis plekke waarheen hy ‘‘oortollige’’ swartes kan 
stuur en waar swart onderwysers, verpleegsters en ander staatsamptenare maatskaplike 
dienste aan swartes kon lewer. Belangriker nog, die tuislande is as ideologiese verskoning 
gebruik om swartes van die politieke stelsel in die res van die land uit te sluit.

Geweldige ekonomiese groei

Teen 1966 het apartheid nog nie te veel gekos bloot aan ekonomiese norme gemeet 
nie. Die ekonomie was nog grootliks op land- en mynbou gegrond, asook op ’n 
taamlik ongesofi stikeerde vervaardigingsektor. Werkgewers het kwistig gebruik 
gemaak van groot getalle ongeskoolde of swak geskoolde swart en bruin werkers, en 
was min oor produktiwiteit gepla. Die paswette en beperkings op swart politieke en 
arbeidsorganisasies het gesorg dat swartes nie eintlik hoër lone kon beding nie. Die 
regering het min aan die ontwikkeling van die tuislande of die rehabilitering van die 
armste gemeenskappe bestee.

Die ekonomie het teen die middel-1960’s teen ’n fenomenale koers van 6% gegroei, en 
infl asie was maar 2%. Die goedkoop arbeid, ’n geldeenheid wat deur goud gerugsteun is, 
en groot winste het beleggers van oral in die wêreld gelok, en hulle het geld in die land 
geploeg. Die tydskrif Time het geskryf: ‘‘Produksie, verbruik en ’n vraag na arbeid skiet 
die hoogte in.’’ Suid-Afrika beleef ‘‘’n massiewe opbloei’’. Apartheid is sterk gekritiseer, 
maar Verwoerd word tog beskryf as ‘‘een van die bekwaamste leiers wat Afrika nog 
opgelewer het’’. Die Financial Mail, destyds Suid-Afrika se voorste fi nansiële tydskrif, 
het die tydperk van 1961 tot 1966 die ‘‘wonderjare’’ genoem, toe Suid-Afrika se bruto 
nasionale produk in reële terme met 30% gestyg het.

Apartheid op ’n hoogtepunt – 1966

In 1966, die laaste jaar van Verwoerd se ampstermyn, is die plan vir ’n wit Suid-Afrika 
kragdadiger as ooit tevore uitgevoer. Alle huisbou in swart townships is sedert die vroeë 
1960’s bevries, en in 1964 het die regering baie streng instromingsbeheer ingestel. Die 
stelsel is na buitestedelike gebiede uitgebrei, en ‘‘swart kolle’’ (swart nedersettings in 
sogenaamd wit landelike gebiede) is verwyder.

In talle opsigte was Verwoerd se beleid watertrap eerder as ’n fi nale reëling. Die 
gevolg van die instromingsbeheer was dat tot 1,5 miljoen mense wat andersins teen die 
einde van die 1960’s verstedelik sou gewees het, steeds in die reservate was. Die swartes 
se getalle-oorwig het egter steeds groter geword. Daar was nou ’n swart bevolking van 
14 miljoen, en minder as 4 miljoen wittes. Die vinnige swart bevolkingsaanwas het 
beteken dat die sogenaamde wit staat reeds in die 1950’s meer swartes (as polisielede, 
onderwysers, verpleegsters, ens.) as wittes in die staatsdiens moes aanstel. Al was daar so 
baie beperkings, het ekonomiese groei groot getalle swartes na die sekondêre nywerhede 
gelok. Toe Verwoerd in 1958 verklaar dat die stroom swartes na ‘‘wit’’ Suid-Afrika binne 
twintig jaar omgekeer sou word, het dit gelyk asof politieke oortuiging vir hom meer getel 
het as ekonomiese werklikhede.
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Wittes se ideologiese steun vir apartheid was nog steeds baie stewig. ’n Studie van die 
politieke, sake- en burokratiese elite in die laat 1960’s het getoon dat tussen 83% en 96% 
van die Afrikaners met die volgende stellings saamstem: dat ‘‘Bantoes [swartes] Bantoes 
moet bly‘‘, dat ’n ‘‘doktorsgraad net ’n fi neerlagie is’’, dat hulle nie minderwaardig is nie, 
‘‘maar in geaardheid anders’’ en dat ’n veelrassige demokrasie nie prakties is nie. Tot 80% 
het nie saamgestem met die stelling dat daar geen verskil in die bekwaamhede van wittes 
en swartes is nie, net ’n verskil in geleenthede. Tussen twee derdes en driekwart van die 
Engelse elite het met dié stellings saamgestem.

Die sluipmoord op Verwoerd

Die eerste gedempte teenstand teen Verwoerd in die geledere van Afrikanernasionaliste 
het in 1965 kop uitgesteek. Schalk Pienaar, die briljante redakteur van Die Beeld, het 
Verwoerd se voorspelling dat tuislandontwikkeling die toestroming van swartes na die 
stede teen 1978 sal begin omkeer, sagkens bespot. Hy het die regering aangeraai om te 
aanvaar dat permanent verstedelikte swartes nie deur die tuislandbeleid geakkommodeer 
kan word nie. Sy koerant het berig dat sakelui die lewensvatbaarheid van die meeste 
reservate bevraagteken.

Dit het egter gelyk of Verwoerd onaantasbaar is. In die algemene verkiesing van 30 
Maart 1966 het die NP 126 van die 166 Volksraadsetels verower en 58% van die stemme 
op hom verenig. Die liberale Progressiewe Party (PP) het groot verliese gely. Die NP het 
vir die eerste maal ’n groot deel van die Engelse stemme gelok. Op 31 Julie 1966 het die 
Rand Daily Mail, die liberale dagblad met die skerpste kritiek op die regering, geskryf: 
‘‘Dr. Verwoerd het die kruin van ’n merkwaardige loopbaan bereik . . . Die nasie beleef ’n 
oorvloed voorspoed.’’ Die koerant het Verwoerd beskou as ’n leier wat die kru ideologie 
van wit oorheersing verfyn het ‘‘tot ’n gesofi stikeerde en gerasionaliseerde fi losofi e van 
afsonderlike ontwikkeling’’.

Op die kruin van Verwoerd se mag, op 6 September 1966, het Dimitrio Tsafendas, 
’n wit parlementêre bode, hom in die Volksraad vermoor toe hy op die punt was om ’n 
toespraak te lewer wat na bewering belangrike beleidsaankondigings sou bevat.

Pienaar van Die Beeld het sy belangrikheid soos volg opgesom:

Man en beleid, skepper en skepping, het in ons krisistyd só ná aan mekaar gegroei 
dat die een nie maklik van die ander onderskei kan word nie. En nou, te midde van 

Mense dink dat die ekonomiese groei 
onder apartheid vir swartes min beteken 
het. Dit is nie waar nie. Die gaping tussen 
wittes en swartes wás baie groot en daar 
was talle beperkings wat swartes se 
vordering belemmer het. In die twee 
dekades nadat Verwoerd aan die bewind 
gekom het, het die besteebare persoon-
like inkomste van al die polities onder-
geskikte groepe gemiddeld egter vinniger 
as wittes s’n verbeter (al was dit van ’n 
baie lae basis).

Soos J.L. Sadie se berekeninge hier 
wys, het die inkomste van alle swart 
 groepe tussen 1960 en 1980 amper ver-
dubbel, terwyl wit inkomste met minder 
as die helfte vermeerder het en tussen 
1970 en 1980 stagneer het.

Besteebare inkomste (teen 1990-pryse)

1960 1970 1980

WITTES R12 114 R17 260 R17 878

INDIËRS R 2 171 R 3 674 R 5 655

BRUINES R 2 000 R 3 033 R 3 933

SWARTES R 1 033 R 1 439 R 1 903

SWART INKOMSTE EN APARTHEID
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In 1964 het Harry Oppenheimer, die hoof 
van Anglo American, verreweg die groot-
ste nywerheidsreus in Suid-Afrika, opge-
merk dat die gemiddelde lone van ‘‘nie-
blanke’’ werkers in die sekondêre nywer-
hede in die vorige vyf jaar met 5,4% per 
jaar gestyg het (teenoor 3,7% vir wittes). 
Vir hom het dit verduidelik waarom die 
land ‘‘soveel bestendiger is as wat baie 
mense graag wil glo’’. Dit was maar ’n 

 skrale troos vir swartes wat ’n hongerloon 
in die reservate verdien het, maar die 
vooruitsig op ’n werkgeleentheid (al was 
die loon baie laag) was vir hulle ’n 
sprankie hoop. In 1965 is 73,6% van die 
nuwe toetreders tot die arbeidsmark in 
die formele sektor opgeneem, en dié 
 koers is nog nooit tevore behaal nie. Dit 
het in 1970 tot 76,6% gestyg, maar in 
1998 tot 43,4% gedaal.

Percy Qoboza

Schalk Pienaar



dinamiese groei, is die man meteens nie meer daar nie . . . Verwoerd het nooit die 
end van die pad soos hy dit sien presies uitgestippel nie . . . Dit is ’n hoë, eensame 
pad wat hy geloop het, en daarop het hy nie werklik vertrouelinge saamgeneem 
nie. In hierdie opsig het hy sonder testament gesterf.

Net Verwoerd sou waarskynlik ná Sharpeville so vas gestaan het. Hy het gesê as apartheid 
prysgee word, sou dit soos in die res van Afrika beteken dat die wit en ander minderhede 
‘‘verdryf of opgeneem’’ sal word. ’n Nuwe regering sal met sosialisme of staatskapitalisme 
eksperimenteer, en dit sal die ekonomie vernietig. ’n Mens kan van dié mening verskil, 
maar dit nie sonder meer verwerp nie. Die hoë groeikoers van die 1960’s sou in ’n klimaat 
van onsekerheid feitlik onmoontlik gewees het.

Verwoerd se politieke onversetlikheid was egter ook ’n struikelblok. Hy sou waarskynlik 
nie die eise van ’n nuwe, meer selfgeldende en beter geskoolde swart arbeidsmag die 
hoof kon bied nie. Namate hy sterker geword het, het hy homself meer laat geld. Hy was 
dus ál sterker gekant teen aanpassings van die apartheidsbeleid wat as gevolg van die hoë 
groeikoers – die gevolg van sy politieke onderdrukking van swart 
verset – so noodsaaklik was.

Verwoerd se poging om apartheid as ’n soort dekolonisasie te 
ontwikkel, het oplaas baie minder bereik as wat hy belowe het. Hy 
het geen strukture geskep waar hy en politici van Transkei en ander 
tuislande as ’n soort ‘‘gemenebes’’ kon ontmoet om griewe uit te pluis 
en sake van gemeenskaplike belang te bespreek nie. Verwoerd se 
bydrae was om wittes te oorreed om uit ’n ander oogpunt as biologiese 
meerder- en minderwaardigheid na ras te kyk. Dit was eerder ’n 
politieke probleem: verskillende etniese groepe moes ’n manier vind 
om met mekaar saam te leef. In die praktyk was die tuislandbeleid 
egter ’n hersenskim, want die regering was nooit bereid om ’n groot 
deel van die land en sommige van die stede prys te gee sodat dit kan 
slaag nie.

’n Ingewikkelde samelewing

Teen die middel-1960’s was Suid-Afrika heelwat verder gevorder as 
die arm en sukkelende land van die 1950’s. Engelssprekende wittes, 
wat minder as 10% van die bevolking uitgemaak het, het die meeste voordeel hieruit 
getrek. In 1965 het hulle meer as 80% van die maatskappye in die fi nansiële sektor beheer, 
90% van die maatskappye in die mynbousektor en ewe veel in die vervaardigingsektor. 
Dubbel soveel Engels- as Afrikaanssprekende kinders het die hoogste skoolstanderd 
geslaag, en daar was ook dubbel soveel Engelssprekende afgestudeerdes aan universiteite 
in die wit gemeenskap. Afrikaners het 60% van die wit gemeenskap uitgemaak, maar net 
45% van die totale wit inkomste verdien.

’n Klein maar beduidende swart laemiddelklas het ontstaan. Skerpsinnige waarnemers 
het opgemerk dat dié uit stedelinge met vaardighede en kwalifi kasies bestaan. Ten opsigte 
van hul verbruikerspatrone en kultuursmake het hulle al hoe meer Westers geword. 
Hulle het Suid-Afrikaners geword en, net soos wittes, emosioneel vereenselwig met ’n 
land wat hulle met ander gedeel het. Hoewel hulle verdruk en verneder is, het hulle 
geleidelik kundigheid, kennis en politieke insig verwerf. Die wette het talle van hulle 
platgeslaan, maar nogtans was daar woelinge en begeertes wat geen dekrete kon smoor 
nie. In die tuislande was mense egter arm en het hulle swaar gekry. ’n Nuwe klas swart 
staatsamptenare, die eerste swart mense wat later in die staatsadministrasie bedrywig sou 
wees, was die uitsondering.
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bo: Die liggaam van die eerste minister, 
Hendrik Verwoerd, op 6 September 1966, ná 
die sluipmoord deur ’n parlementêre bode 
wat later deur ’n hof as versteurd bevind is.

oorkant bo: Percy Qoboza, redakteur van 
die Johannesburgse dagblad The World. 
Donald Woods, redakteur van die Daily 
Dispatch in Oos-Londen, het opgemerk dat 
redakteurs van die Engelstalige pers tot 19 
Oktober 1977 die statutêre beperkings geken 
het waarbinne hulle apartheid kon kritiseer. 
Op daardie dag het die regering egter die 
reëls opgeskeur, en sowel Woods as Qoboza 
aangehou en The World gesluit.

oorkant onder: Schalk Pienaar, redakteur 
van Die Beeld, ’n Sondagkoerant wat 
die mees entoesiastiese ondersteuner van 
hervorming in die Afrikaans pers was. 


