Hoofstuk Nege

’n Nuwe Suid-Afrika in wording

Milnerisme en heropbou
Die Suid-Afrikaanse Oorlog het die Engels-Afrikaans-verdeling onder wittes verskerp. Die
Afrikaners in die republieke was verskeurd tussen die bittereinders en die joiners, en in die
Britse kolonies tussen die rebelle en die lojaliste, wat tot groot bitterheid binne gemeenskappe en selfs binne gesinne gelei het. Onder die Engelssprekendes in die Kaap het
imperialistiese en anti-imperialistiese gesindhede spanning veroorsaak. Gedurende die
oorlog is verskille tussen die werkersklas en kapitaliste deur die botsing tussen Boere- en
Britse belange oorskadu, maar klassespanning het spoedig weer na vore gekom. Daar was
ook godsdiens-, kultuur-, ras-, stand- en taalverwantskappe wat oor staatsgrense heen
gestrek het. Uit al hierdie elemente moes daar nou ’n stabiele samelewing en ekonomie
opgebou word.

DIE EERSTE SUID-AFRIKAANSE SENSUS

Die eerste gelyktydige sensus in die SuidAfrikaanse state in April 1904 het getoon
daar het meer as 5,1 miljoen mense in die
vier Britse kolonies gewoon, van wie 3,5
miljoen swart, 1,1 miljoen wit, 445 000
bruin en 122 000 Indiërs was. Die Kaap
met 2,4 miljoen het die grootste bevolking
gehad, gevolg deur Transvaal met 1,2 miljoen, Natal met 1,1 miljoen en die OranjeVrystaat (of Oranjerivierkolonie) met nagenoeg 0,4 miljoen inwoners. Die Kaap
het die grootste aantal wit mense gehad
(byna 600 000) en Natal die minste (minder as 100 000). Natal het die grootste
aantal swart inwoners (byna 1 miljoen) en
Indiërs (meer as 100 000) gehad. Daar
was baie meer bruin mense in die Kaapkolonie (byna 400 000) as in die ander
drie kolonies saam.
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Die yslike taak om die twee kolonies weer op die been te kry, is deur uitvoerende
rade bestaande uit die hoofde van departemente onderneem, onder beheer van die
hoë kommissaris, lord Alfred Milner, en die luitenant-goewerneurs. Milner se gesag
was ondergeskik aan dié van die staatsekretaris vir die kolonies, Joseph Chamberlain
(tot September 1903, en sy opvolger, Alfred Lyttelton), asook aan die kabinet in
Londen.
Milner het besef dat die oorwinning oor die Boererepublieke en die vestiging van
Britse heerskappy in Transvaal en die Oranjerivierkolonie nie noodwendig beteken het
dat die burokratiese, landboukundige, ekonomiese en maatskaplike komponente van die
Britse opvatting van heerskappy sou triomfeer en van Suid-Afrika ’n doeltreffende skakel
in die imperiale ketting sou maak nie. Ná die oorlog was die prioriteite van die Britse
heersers om die verwoesting van die oorlog ongedaan te maak, ekonomiese herstel te
bewerkstellig en die voordele van die oorwinning te konsolideer. Milner se bewind wou
die onderbou verskaf waarop ’n stabiele, doeltreffende kapitalistiese samelewing en ekonomie gebou kon word wat ’n bate eerder as ’n las vir die ryk sou wees. Daarvoor was die
lojaliteit of die gedienstigheid van die eertydse vyande noodsaaklik.
Milner het swaar gesteun op ’n groep begaafde, maar onervare en dikwels arrogante
jong Oxford-geleerdes wat as die Kindergarten bekend gestaan het en deur sy siening
van imperialisme begeester is. Lede van die Kindergarten het groot erkenning gekry vir
hul werk in Suid-Afrika, maar hul invloed word bes moontlik oordryf of geromantiseer.
Baie Boere het hulle in ’n ander lig gesien. Die Cambridge-geleerde Smuts, wat aan die
einde van die oorlog self pas 32 was, het snedig opgesom wat die Kindergarten vir Milner
beteken het: ‘‘dis tog so gerusstellend om jou eie klein kindertuin-poppespel te hê – alles,
net vir jou, beweeg rond hoe jy ook al wil, vra geen ongemaklike vrae nie, maak geen
oproerige geluide nie . . . Dit is hoedat ons hier geregeer word deur die ‘allerfynste keur
van universiteitsgeleerdheid’.’’
Die eerste taak van Milner se administrasie was om die volgende groepe mense na
hul tuiste terug te bring: 31 000 Boerekrygsgevangenes (van wie die meeste in oorsese
kampe was), 116 000 wit en 115 000 swart konsentrasiekampbewoners, 50 000 Uitlanders, 21 000 bittereinders wat die wapen binne drie weke ná die ondertekening van

die vredesverdrag neergelê het en 5 400 joiners, sowel as onbepaalde duisende swart en
bruin mense wat in diens van die Britse leër was. Die brute logistiek van hierdie hervestigingsoefening het geweldige probleme opgelewer, en die totale koste van die repatriasie
en hervestiging het £16 500 000 beloop.
Die £3 miljoen sogenaamde kompensasiegeld om geruïneerde boere te help, het meer
wrewel veroorsaak as wat verwag is. Om geld op grond van oorlogsverliese toe te ken, was
’n komplekse saak wat vererger is deur die feit dat hensoppers en joiners ook op hulp uit
’n bykomende reserwefonds aanspraak kon maak. ’n Verergde Milner het later uitgeroep:
‘‘Oor die algemeen was kompensasie ’n vloek eerder as ’n seën. Jy gee ’n man ’n pond, en
dan haat hy jou daarvoor, want hy het vir vier gevra en vir twee gehoop, en al sy bure wat
niks gekry het nie, haat jou net soveel.’’ Die algemene ontevredenheid oor kompensasie
het die verdeeldhede onder die Boere laat vervaag, want nou het hulle weer ’n gemeenskaplike vyand in die Engelse gehad.
Teruggekeerde Boere het ernstige probleme gehad wat te bowe gekom moes word.
Die Britse kolonnes het byna alle opstalle, damme en heinings vernietig en die vee uitgeroei. Baie swart plaaswerkers in albei die nuwe kolonies het geweier om die plase te
verlaat wat hulle gedurende die oorlog bewoon en bewerk het – iets wat die Britte oogluikend toegelaat het. Louis Botha het berig dat toe hy na sy plaas in die Vryheid-distrik
terugkeer, swart bewoners vir hom gesê het om te loop omdat hy niks daar te make het
nie. Vanaf die einde van die oorlog het die owerhede die South African Constabulary, wat
as ’n polisiemag opgetree het, gebruik om swart mense te ontwapen. Die wit grondbesittersklas het sy oorhand oor die platteland gaandeweg herwin, veral omdat die Milnerregime eiendomsregte gewaarborg en die feit beklemtoon het dat die oorlog nie die
heer-en-meester-verhouding verander het nie.
In die naoorlogse periode het daar egter in sowel Transvaal as die Oranjerivierkolonie
beduidende veranderings in die landelike ekonomie ingetree. Sommige swart kleinboere

oorkant: Lord Alfred Milner, die humorlose

verpersoonliking van Britse imperialisme.
Hy het hom nie gesteur aan die raad wat een
van sy hoofde, Hicks Beach, hom gegee het
nie: “Geduld is die heel belangrikste.
Ons probleme in Suid Afrika is die gevolg
van ongeduld.”
onder: Die triomf van imperialisme?

’n Juigende skare in Londen ná die
beëindiging van vyandelikhede in die
Suid-Afrikaanse Oorlog.

’N

VROEË MOD E L VI R APARTH E I D

Die South African Native Affairs Commission (Sanac) se verslag het die term ‘‘segregasie’’ – wat in daardie stadium heel
nuut in Suid-Afrika was – slegs een maal
gebruik, maar die konteks is beduidend.
Dit het die praktyk betreur dat swart mense
lappe grond tussen wit plase koop en aanbeveel dat hulle toegang tot ‘‘wit’’ grond
ontsê word, hetsy deur aankope, huurpag
of deelboerdery. Die staat moes vir swartes die bestaande ‘‘lokasies’’, of ander gebiede met gekonsentreerde swart nedersettings opsy sit. Dit het gesegregeerde
swart woonbuurte aanbeveel, asook onderwys wat by werk van ’n laer vlak pas. Die
Kaap se nierassige stemreg moes verwerp
word. In ’n toekomstige federale Parlement
moes swart kiesers op ’n afsonderlike kieserslys geplaas word om ’n beperkte aantal verteenwoordigers te kies, almal wit,
soos vir die Maori’s in Nieu-Seeland.
Die Britse naoorlogse administrasie in
Transvaal, onder sir Arthur Lawley, het op
aanbeveling van die Sanac-verslag, ‘‘lokasies’’ daar afgebaken. Uiteindelik is slegs ’n
miljoen morg, of ongeveer 3% van Transvaal, vir swart mense opsy gesit, vergeleke
met die besit van drie groot grondmaatskappye wat 8% van Transvaal beslaan het.
Nadat selfregering in 1907 ingevoer is, het
Louis Botha se regering hierdie aanbevelings aanvaar. In die Naturellen Grond Wet
van 1913 is dieselfde gebiede opsy gesit
wat in 1907 vir swartes in Transvaal afgebaken is. Ondertussen het die getal swart
mense wat in hierdie lokasies gewoon het,
aansienlik toegeneem en het grondtekorte
toenemende getalle gedwing om elders te
gaan werk. ’n Swart opperhoof het opgemerk: ‘‘Dit is asof ’n hen eiers in ’n duiwenes uitbroei, en die eiers rol aanhoudend uit.’’

regs: Die huis van ’n bywonergesin,
afgeneem vir die Carnegie-kommissie
se verslag van 1936.
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was aanvanklik in staat om die omstandighede tot hul voordeel te benut. Die historikus
Tim Keegan het getoon dat baie Sotho onmiddellik ná 1902 in ‘‘’n tipe koloniseringsbeweging oor die Caledon’’ betrokke geraak het, aangesien ‘‘die wit boere enige swart
gesin met vee en toerusting waarmee daar geploeg en gesaai kon word, met ope arms
verwelkom het’’. Dit was veral in hierdie bewerkbare oostelike dele van die Oranjerivierkolonie dat swart deelboerdery tydelik die standaardstelsel geword het. Dit het wit
boere in staat gestel om weer te begin produseer, en swart kleinboere om te gedy.
Milner het gehoop dat aansienlike getalle Engelssprekende setlaars sou intrek en in
die voormalige republieke sou kom boer. Mynmaatskappye wat groot lappe aarde besit
het, het hierdie gedagte gesteun. Daar was egter nie ’n beduidende binnekoms van
Engelssprekende immigrante wat teen die Afrikaners se getalsoorwig in die nuwe kolonies kon opweeg nie (nie veel meer as 1 000 gesinne het gekom nie). Die Burgher Land
Settlement Scheme, wat daarop ingestel was om wit bywoners ‘‘deelboere van die staat’’
te maak, het ook nie veel bereik nie. Armblankes het na die stede bly stroom deurdat
hul landelike heenkome deur die oorlog vernietig is, veral weens die verskroeide-aardebeleid van die Britse magte.
Milner se onderwysbeleid kon ook nie daarin slaag om pro-Britse sienswyses te laat
posvat nie. Hy en sy direkteur van onderwys, E.B. Sargant, het bepaal dat Engels die
onderrigmedium in staatskole in Transvaal en die Oranjerivierkolonie sou wees, terwyl
Nederlands as ’n vak onderrig sou word. Voornemende onderwysers is gevra om ‘‘hul
beste pogings aan te wend om alle Boere met hul nuwe posisie as burgers van die Britse
Ryk te versoen’’. Die kurrikulum het ’n sterk imperialistiese partydigheid getoon.
Hierdie onderwysbeleid was nie besonder doeltreffend nie en is teengewerk deur die
Christelik-Nasionale onderwysbeleid en praktyk van die private skole wat deur die Boereleiers gestig is. Nog belangriker was die feit dat onderwys nie verpligtend was nie: in 1905
was daar in Transvaal 28 500 wit kinders in staatskole, terwyl die aantal in private skole
9 000 was; meer as 25 000 wit kinders was glad nie in ’n skool ingeskryf nie.
Die kwessie van ras
Milner het soms menings gelug ten gunste van ’n skeiding op grond van beskawing
eerder as ras in die nuwe kolonies. Hy was egter terdeë van die wit inwoners se vooroordele bewus en het geglo dat dit lewensbelangrik was om hulle nie te vervreem nie.
Godfrey Lagden, die kommissaris van naturellesake, was uiters neerhalend teenoor swart
mense. Ferm optrede, so het hy volgehou, was noodsaaklik, ‘‘anders sal hulle astrant,
gewoonte-leeglêers en ’n verskrikking vir die Dominium word . . . hulle kan nie toe-

gelaat word om sonder passe rond te swerwe nie, anders sal die land vir ’n wit ras onhoudbaar word’’.
Die Britse owerhede het inderdaad ’n strenger passtelsel ingevoer wat swart mense
gedwing het om ’n identiteitsbewys te dra en om dit vir die duur van hul dienskontrakte
op aanvraag te toon. Aan ’n beperkte aantal swart en bruin mense is ‘‘vrystellingsbriewe’’
uitgereik op grond van hul ‘‘beskawing’’. Hulle is daarvan vrygestel om pasboeke op aanvraag te toon, maar moes in plaas daarvan ’n brief of sertiﬁkaat toon. In werklikheid was
daar weinig verskil.
Sowel Milner as Lagden het geglo dat op die gebied van rasseverhoudings uiterste omsigtigheid nodig was. Lagden is deur Milner as voorsitter van die South African Native Affairs
Commission (1903-1905) aangestel, wat grotendeels uit Engelssprekendes bestaan het en
wie se taak dit was om ’n eenvormige beleid teenoor swart mense in al vier die kolonies op
te stel. Die aanbevelings was onder meer vir gebiedsegregasie en politieke skeiding, deur
aparte swart kiesafdelings in elke kolonie daar te stel. In die aanbevelings van hierdie
kommissie kan Suid-Afrika se rassebeleid vir die 20ste eeu in embriovorm gesien word.
Een van die dwingendste kwessies waarmee Milner gekonfronteer is, was die skaarsheid van swart arbeid vir die myne. In 1903 was daar ’n tekort van meer as 129 000
ongeskoolde arbeiders in die goudmynbedryf. Dit was deels weens ontnugtering met die
Britse bestuur, maar meer belangrik vanweë ’n loonvermindering vanaf die vooroorlogse
43 sjielings per maand tot 30 sjielings per maand. Die administrasie het gemeen dat die
beste oplossing sou wees om Chinese arbeiders in te voer, aangesien hulle geen sosiale
verbintenis met enige ander groepe in die land gehad het nie. Die eerste Chinese arbeiders het in Junie 1904 in Suid-Afrika aangeland.
Dit was ’n treffende voorbeeld van eendragtigheid en samewerking tussen die magte
van kapitalisme en imperialisme. Die oorgrote meerderheid (62 000) van die byna 64 000
Chinese wat na Suid Afrika gekom het, was van die armoedegeteisterde Noord-Chinese
landbouprovinsies, waarvan die inwoners weens die Russies-Japanse oorlog van 1904-1905
verhinder is om in Mantsjoerye te gaan werk.
Op die myne het na verhouding baie van die Chinese van die mees produktiewe en
gevaarlike werk gedoen, soos om in die afbouplekke met handbore te boor. Van die 3 192
Chinese wat tussen 1904 en 1910 op die Witwatersrand dood is, het 986 gesterf weens
oorsake wat direk met hul werktoestande verband gehou het. Chinese weerstand teen
hul werktoestande en hul verblyf in die mynkampongs het dikwels die vorm van drostery
en misdaad aangeneem. Ekonomies was die eksperiment met Chinese arbeid oënskynlik
’n sukses, maar die maatskaplike koste daaraan verbonde was enorm.

links: Chinese mynwerkers is na SuidAfrika gebring om aan die mynbase se
onversadigbare behoefte aan goedkoop arbeid
te voldoen. Chinese werkers is dikwels vir die
gevaarlikste – en lonendste – werk ingespan.
Baie van hulle het die lewe verloor in die loop
van hul werk.
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WI NTE R NAG

Hierdie gedig deur Eugène Marais, wat as
die eerste werklike aanduiding van die
skeppende potensiaal van Afrikaans
beskou word, het in 1905 verskyn. Dit
gryp die troosteloosheid van ’n koue nag
op die hoëveld vas, en kan gelees word as
’n metafoor vir die naoorlogse verlatenheid
en bittere berusting.
O koud is die windjie
en skraal.
En blink in die dof-lig
en kaal,
so wyd as die Heer se genade,
lê die velde in sterlig en skade.
En hoog in die rande,
versprei in die brande,
is die grassaad aan roere
soos winkende hande.
O treurig die wysie
op die ooswind se maat,
soos die lied van ’n meisie
in haar liefde verlaat.
In elk’ grashalm se vou,
blink ’n druppel van dou,
en vinnig verbleek dit
tot ryp in die kou!
Marais is in 1871 naby Pretoria gebore.
Reeds gou toon hy tekens van ’n talentvolle
en onrustige gees. In Kruger se republiek
was Marais ’n verteenwoordiger van die
nuwe geslag van verstedelikte Afrikaners oor
wie N.P. van Wyk Louw later sou skryf: “Hulle
het ’n ander kyk op die wêreld gehad as die
tradisionele ou Boer; en – om ’n ekstreme
voorbeeld te vat: elkeen van hulle sou in ’n
gesprek, sê met Paul Kruger . . . ’n baie
vreemde indruk op die ou president gemaak het . . .”
Marais word op 19 jaar redakteur van die
Pretoriase weekblad Land en Volk. Ná ’n volgehoue kampanje teen die wanadministrasie in die republiek word hy die persbank van
die Volksraad verbied. Ná die oorlog begin
hy in Afrikaans gedigte skryf. Gustav Preller
gebruik sy “Winternag” in sy pleidooi vir
Afrikaans pleks Hollands as skryftaal.
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Milner het Suid-Afrika in April 1905 verlaat en is as hoë kommissaris deur die graaf van
Selborne opgevolg. W.B. Worsfold, John Buchan en Leo Amery was ’n eerste generasie
van kommentators wat die werk van Milner en sy administrasie geesdriftig opgehemel
het. ’n Meer gebalanseerde interpretasie laat die lig val op sy ongevoeligheid jeens die
gevoelens en belange van swart, Afrikaner- en (by geleentheid) Engelssprekende SuidAfrikaners. Van Milner het selfs sommige van sy toegewyde aanhangers begin dink dat
hy koud en afgetrokke was, hardkoppig en siende blind, wrewelig jeens kritiek, en geneig
om die foute te ignoreer van diegene wat hom steun.
Milner self het nie gedink dat hy daarin geslaag het om sy doelwitte te verwesenlik
nie. Shula Marks en Stanley Trapido het met ’n heel ander oordeel gekom: ‘‘Milner het
in Suid-Afrika groter sukses behaal as wat hy . . . besef het . . . Hy het die grondslag gelê
vir ’n staat wat nie slegs die vereistes van die Britse imperialisme van die 20ste eeu weerspieël het nie, maar hulle ook verwesenlik het.’’ So ’n evaluering laat wel reg geskied aan
die strukturele vereistes vir langtermyn- kapitalistiese beleggings wat Milner gevestig
het, maar op kort termyn kon hy sy politieke stryd met die Afrikaners nie wen nie.
Die Boere se politieke herlewing
Vanaf die eerste dag ná die ondertekening van die vredesverdrag het die oorwonne Boereleiers geweet dat Brittanje haastig was om die uniﬁkasie van die vier Britse kolonies
teweeg te bring en dat die bedoeling was dat dit ’n Britse Suid-Afrika sou wees.
Maar daar was politici wat Milner se aggressiewe imperialisme teengestaan het en ’n
Suid-Afrikaanse Suid-Afrika wou hê. Hulle het geweet dat hulle nie tyd moes verspil om
die verdeeldheid tussen bittereinders en hensoppers te besweer, hul eie koerante te begin en politieke partye te stig nie. Finansieel geknak deur die oorlog, het die Boereleiers
hulle tot ondersteuners in Europa gewend.
Toe Botha, De la Rey en De Wet Europa toe is om geld vir Boereweduwees en -wese
in te samel, kon hulle net effens meer as £100 000 bymekaar kry. Van groter betekenis
was dat hulle ’n ontmoeting met Kruger gehad en toegang tot republikeinse fondse oorsee gekry het, wat hulle in Transvaal en die Oranjerivierkolonie kon aanwend.
Hierdie geld is nie aan armesorg bestee nie (wat, soos Smuts privaat verduidelik het,
hulle aan die Britse owerhede kon oorlaat), maar aan die vestiging van koerante en ander
projekte wat ’n politieke herlewing onder die Afrikaners kon bevorder.
Twee belangrike Nederlandse koerante is geﬁnansier. De Volksstem (Pretoria), met die
invloedryke dr. F.V. Engelenburg as redakteur, het in Maart 1903 herverskyn, en Het Westen (Potchefstroom) is in November 1904 vir die eerste keer gedruk – met invloed wat tot
ver buite Wes-Transvaal gestrek het. Die generaals het ook ’n mislukte poging aangewend
om Land en Volk (Pretoria), onder redaksie van Eugène Marais, in die hande te kry.
Die ywer van die Afrikaners om die ontwikkeling van hul taal en kultuur te verseker
(met Christelik-Nasionale onderwys as een van die manifestasies daarvan) het tot die
tweede Afrikaanse taalbeweging aanleiding gegee, wat in 1903 deur die herlewing van
die Taalbond onder Onze Jan Hofmeyr en ander Kaapse Afrikaners ingelui is. Die
Taalbond se doel was om die volkstaal te ontwikkel, maar volgens party van hierdie mense
was die volkstaal nog steeds Nederlands eerder as Afrikaans.
In die noorde was daar egter die skrywer-joernalis Gustav Preller, en die digters
Eugène Marais, Jan F.E. Celliers en J.D. du Toit (Totius) wat hulle vir die gebruik van
Afrikaans in literêre werke en in die openbare lewe beywer het. Twee van die mees onvergeetlike gedigte, met hul wortels in die volk se herinnering aan die lyding wat hulle
tydens hul Vryheidsoorlog moes verduur en aan die Boere se lot ná Vereeniging, was
Marais se “Winternag” en Celliers se “Dis al”. Die grimmige wanhoop wat uit die troostelose bewoording van hierdie gedigte straal, het die Afrikaners ontroer.
Die skeur tussen National Scouts en Volunteers aan die een kant en die bittereinders
aan die ander is nie deur die koms van die vrede herstel nie. In Oktober 1902 het Eugène
Marais in Land en Volk geskryf ‘‘die gevoel van haat is so diep soos die see en so wyd
soos God se aarde’’. Die NG Kerk het vereis dat meelopers hul ‘‘skuld’’ beken voordat
hulle die sakramente kon gebruik. In 1903 het party hensoppers en joiners ’n aparte
Scout-kerk gestig, maar teen 1906 het dit feitlik ophou bestaan. Baie meelopers het begin

voel dat die Milner-regime nie aan hul verwagtinge voldoen nie. Hulle het met die bittereinders meegedoen in hul verdoeming van die Britse owerhede. Die nuwe Boereleiers
het uitsluitlik uit die geledere van die bittereinders gekom.
Vyf maande ná die dood van Paul Kruger in Switserland in 1904 is sy gebalsemde liggaam
na Pretoria gebring vir ’n begrafnis, en dit het stukrag aan die politieke herontwaking van die
Afrikaners gegee. In 1905 is die politieke party Het Volk in Transvaal onder die dekmantel
van landbouverenigings gestig, met Louis Botha as voorsitter en gesteun deur Jan Smuts,
C.F. Beyers en ander hooggeplaastes uit die Suid-Afrikaanse Oorlog. ’n Soortgelyke ontwikkeling het in die Oranjerivierkolonie plaasgevind met die stigting van die Orangia Unie
in Mei 1906 onder die leierskap van J.B.M. Hertzog, Abraham Fischer en C.R. de Wet.
Milner was bewus daarvan dat die nuwe kolonies ’n vorm van selfregering moes kry,
maar het sterk teenstand ervaar. Chamberlain se opvolger as minister van kolonies, Alfred
Lyttelton, het die toekenning van verantwoordelike bestuur afgekondig. Alhoewel die
grondslag bevordering van die versoening tussen Boer en Brit was, was hierdie toekenning nie maar net ’n ruimhartige gebaar nie. Dit was ook bedoel om die lojaliteit van die
meerderheid van die wit Suid-Afrikaners jeens die imperiale gemenebes-verbintenis te
verseker.
Aanbevelings oor die besonderhede van die grondwet is in Julie 1906 deur ’n kommissie van ondersoek gedoen. Wat op die spel was, was die grondslag en aard van die afbakening van kiesafdelings – daar was nooit sprake dat enigeen behalwe wit inwoners die
stemreg sou kry nie. By nabetragting lyk dit asof slegs grootskaalse afbakeningsgeknoei
sou kon voorkom dat die ‘‘Boerepartye’’ in die twee state die verkiesings wen. Ondanks
vertoë deur verskeie organisasies het geen swart of bruin mense die stemreg gekry nie.
Dit wil voorkom of die Britse regering deur Klousule Agt van die Vereeniging-ooreenkoms verplig was om nie die stemreg aan swart mense in die nuwe kolonies te gee voordat selfregering toegestaan is nie; maar daar was blykbaar geen soortgelyke beperking
ten opsigte van bruin en Indiër-inwoners nie.
In Februarie 1907 het Het Volk die verkiesing in Transvaal gewen toe dit 37 setels
verower het teenoor die 21 van die hoofopposisie, die Progressiewe, wat deur die goudmynbelange gesteun is. Louis Botha het die premier geword en aan die hoof gestaan
van ’n kabinet wat aan die Wetgewende Vergadering verantwoording moes doen. In die
verkiesing van die Oranjerivierkolonie in November 1907 het die Orangia Unie ’n klinkende oorwinning behaal deur dertig setels te wen teenoor die agt van die Konstitusionele
Party. Abraham Fischer het eerste minister geword. Toe Merriman se Suid-Afrikaanse
Party in 1908 die algemene verkiesing in die Kaapkolonie wen, het dit beteken dat drie
van die vier state deur Afrikaner- of Afrikanergesteunde partye geregeer word.

bo: Bhambatha (regs) met ’n lid van sy gevolg.

’n Rebellie gelei deur die hoofman Bhambatha
van Zondi in die distrik Greytown het vroeg in
1906 uitgebreek weens Zulu-ontevredenheid
oor die hut- en kopbelasting en die vervreemding van hul grond. Die Natalse owerheid
het die opstand kragdadig onderdruk. Baie
rebelle, ook Bhambatha self, is dood.
onder: ’n Mitiese Brittania beseël die versoe-

ning tussen die voormalige vyande deur in
te stem tot die Suid-Afrika-wet, wat die Unie
van Suid-Afrika in 1910 in die lewe geroep
het. Swart mense ﬁgureer hoegenaamd nie.

Die weg na Unie
Die konsep van Britse heerskappy het voorsiening gemaak vir die vereniging van die verskillende streke van Suid-Afrika in een staat onder die Union Jack. Die opvatting het posgevat
dat in die geval van oorlog ’n verenigde Suid-Afrika vir Brittanje meer werd sou wees as vier
afsonderlik geregeerde kolonies.

Daar was twee kommissies wat Suid-Afrikaanse eenheid voorgestaan het. Die Selbornememorandum, wat na die destydse hoë kommissaris genoem is, het die voordele beklemtoon vir wit Suid-Afrikaners om hul kragte saam te snoer. Die Lagden-kommissie is aangestel om aanbevelings te maak met betrekking tot ’n gemeenskaplike naturellebeleid vir
al die Suid-Afrikaanse state. Rasseverhoudinge ná 1905, veral in Natal, het veroorsaak
dat baie wittes in Suid-Afrika ten gunste van politieke samesmelting van die vier kolonies
was. Die sogenaamde Bhambatha-rebellie van 1906 was die grootste en gewelddadigste
manifestasie van rassekonﬂik sedert die Anglo-Zulu-Oorlog van 1879.
Die gebeure wat tot die Bhambatha-rebellie aanleiding gegee het en die hardhandige
onderdrukking daarvan in 1906 het veroorsaak dat die Liberale in Brittanje federasie
steun. Hulle het gemeen dat ’n sterk sentrale gesag die ergste oordadigheid van die
Natalse owerhede se behandeling van hul swart bevolking sou temper. Selfs in Suid-Afrika
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onder: Die dokument met die klousule, deur

Jan Smuts in sy eie handskrif ingeskryf, wat
bepaal het dat “geen besluit oor die kwessie
van stemreg vir die naturelle geneem sal word
voor die toekenning van selfregering nie”.
Hierdeur is die potensieel verdelende kwessie
van swart stemreg omseil ten behoewe van
eenheid tussen die wit bevolkingsgroepe.

het M.T. Steyn, die voormalige president van die Oranje-Vrystaat, die ‘‘histeriese wyse
waarop Natal die naturellevraagstuk hanteer’’, gekritiseer. Ander het weer die behoefte
aan ’n sterk Suid-Afrikaanse verdedigingsmag as die belangrikste les van die Bhambatharebellie gesien, want alhoewel die Natalse burgermag die opstand verpletter het, sou latere
swart opstande moontlik nie so maklik onderdruk kon word nie.
Vrees vir gemeenskaplike swart aanvalle op wit gesag het voortgeduur, en swart weerstand het ’n verskeidenheid vorme aangeneem. Die historikus Charles van Onselen het
die aandag gevestig op die swart bendes Nineviete wie se optredes (en misdade) in Transvaal dikwels op swart trekarbeiders en inwoners van die stedelike lokasies gemik was.
Ekonomiese konkurrensie tussen die state, wat veral uit spoorwegtariewe en doeanebeleidsbepalings geblyk het, het nie verdwyn toe al die gebiede Britse kolonies geword
het nie; en die doeane-unie van 1903, wat wesenlik ’n tydelike kompromie was, kon ook
nie die probleem oplos nie. Uniﬁkasie sou hierdie konkurrensie verlig.
Daar was dus ’n verskeidenheid redes waarom uniﬁkasie of federasie vir Suid-Afrikaanse leiers aantreklik was. Steyn en Hertzog het geglo dat dit Afrikanernasionalisme
sou versterk, terwyl Botha en Smuts oortuig was dat dit beter geleenthede vir selfbeskikking binne die ryksraamwerk sou bied. Aanvanklik was hierdie leiers egter nie beïndruk
met Selborne se memorandum nie. Hulle was besorg dat die samesmelting van die SuidAfrikaanse state nie oorhaastig moes geskied net om die ryk te pas nie.
’n Nasionale Konvensie
Die beweging in die rigting van ’n unie of federasie het begin toe toonaangewende wit
politici – wat sowel die regering as die opposisiepartye in die vier kolonies verteenwoordig het – deur hul onderskeie parlemente afgevaardig is na ’n Nasionale
Konvensie om die voorwaardes vir uniﬁkasie te bespreek. Op 12 Oktober 1908 is
met die beraadslaging in Durban begin. Verdere sittings het van laat November tot
Februarie 1909 in Kaapstad gevolg. Nadat die konsepgrondwet na die koloniale
parlemente verwys is, het die Nasionale Konvensie sy werksaamhede in Mei 1909
in Bloemfontein afgesluit.
Die konsepgrondwet is in die merkwaardige kort tydperk van minder as agt
maande opgestel. (Dit het Kanada drie jaar en Australië tien jaar gekos om hul
federale grondwette op te stel.) Dit beteken egter nie dat daar nie formidabele
verskille oor die detail van die grondwet was nie.
’n Fundamentele kwessie wat besleg moes word, was byvoorbeeld of SuidAfrika ’n unie of ’n federasie sou wees. Ander omstrede sake was die swart stemreg, die verdeling van parlementêre setels onder die verskillende provinsies en
die afbakening van kiesafdelings. Al hierdie kwessies is bygelê, hetsy by wyse
van kompromie of deur hulle op die lange baan te skuif.
Die mees dramatiese moment van die Konvensie was toe oudpres. Steyn in
die debat oor ’n amptelike taal tussenbeide getree het. Volgens die destydse
gebruik het hy na die Boere en die Engelse as verskillende rasse verwys toe hy
die afgevaardigdes vra om ‘‘die duiwel van rassehaat’’ uit te wis wat die land
so lank verpes het, deur die twee tale op ’n grondslag van ‘‘absolute gelykheid
in die Parlement, in die howe, in die skole en die staatsdiens – oral’’ te plaas.
Smuts, wat geglo het dat Engels die enigste amptelike taal moes wees, het
stilgebly. Steyn se standpunt het in Artikel 137 uitdrukking gevind: Dit het
soos volg bepaal: ‘‘Beide die Engelse en Hollandse taal sal amptelike tale van
die Unie wees en sal op ’n grondslag van gelykheid behandel word en gelyke
vryheid, regte en voorregte geniet . . .’’
Hertzog was oortuig dat doeltreffende gelykberegtiging bereik is en dat
die regering dwang sou gebruik om dit te bekragtig. Gustav Preller het in
The State geskryf dat die Unie se belofte van taalgelykheid noodsaaklik was
vir die Afrikaners om die Unie te ondersteun.
’n Dooie punt oor die keuse van ’n hoofstad is slegs deur ’n kompromie
afgeweer, waardeur Pretoria die uitvoerende hoofstad, Kaapstad die wetgewende hoofstad en Bloemfontein die geregtelike hoofstad sou word.
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Swart verwerping
Voordat die Nasionale Konvensie (NK) vergader het, het swart Suid-Afrikaanse leiers ’n
kongres belê om die wit aandrang op uniﬁkasie te bespreek. Ná die oorlog was daar aansienlike ontgogeling onder swart mense in Transvaal en die Oranjerivierkolonie oor die
bepalings van die vredesverdrag, en oor hul latere behandeling deur Milner se regime.
Soos die historikus André Odendaal aangetoon het, het ’n aantal swart politieke organisasies ontstaan. Die Transvaal Vigilance Association en ’n tak van die Kaaps gevestigde
South African Native Congress is in 1903 gestig. In die volgende jaar het die Transvaal
Basotho Committee ontstaan. Die Bloemfontein Vigilance Committee is in 1903 gevorm,
en die groter Orange River Colony Native Vigilance Association in 1904.
In die Kaap is die African Political (later People’s) Organisation (APO) in 1902 onder
W. Collins en J.W. Tobin gestig om na die belange van die bruin mense om te sien. In
1905 is dr. Abdullah Abdurahman tot president van die APO verkies, en het die invloed
daarvan oor die grense van die Kaapkolonie heen versprei. Abdurahman het aangekondig
dat die doelstellings van die APO was om bruin onderwys te verbeter en om vir bruin
stemreg in die nuwe Britse kolonies in die noorde te agiteer.
In November 1907 het 80 afgevaardigdes uit verskillende dele van die Kaapkolonie,
onder wie lede van die APO, in Queenstown besluit dat ’n federasie verkieslik bo ’n unie
is en dat die Kaapse stemreg die grondslag van die federale stemreg moet vorm. Die
Queenstown-kongres het swart en bruin leiers bymekaar gebring en groter samehang
tussen swart koerante veroorsaak, alhoewel John Tengo Jabavu se Imvo Zabantsundu
voortgegaan het om sy eie koers te volg.
Polities bedrewe swartes het geweet dat die vorming van ’n verenigde Suid-Afrika
gewigtige gevolge vir hulle sou hê. Toe die Nasionale Konvensie met sy beraadslagings
begin het, het swartes en simpatieke wittes sowel as die APO petisies en boodskappe
aan die Konvensie gestuur waarin gepleit is dat die regte van swart en bruin inwoners
geag word. Toe die konsepwetsontwerp in Februarie 1909 openbaar gemaak is, was swart
koerante heftig in hul verwerping van die kleurslagboom en het hulle gewaarsku teen ‘‘’n
toekoms gevul met bittere haat en selfs geweld’’.
Swart afgevaardigdes uit al vier kolonies en verteenwoordigers van die APO het ’n South
African Native Convention in die Waaihoek-woonbuurt in Bloemfontein bygewoon. In
Maart 1909 het hulle resolusies aangeneem waarin hulle beswaar maak teen die kleurslagboomklousules in die konsepwetsontwerp; en hulle het besluit om, indien die NK nie
op hul pleidooie ag slaan nie, ’n afvaardiging na Londen te stuur. Die Convention het
besluit om voort te gaan met vergaderings. Dit kan as die voorganger beskou word van
die South African Native National Congress (wat in Januarie 1912 formeel gestig is) en
later as die African National Congress bekend geword het. Die APO-kongres het in 1909
in Kaapstad die kleurslagboomklousules veroordeel en sy sienings aan die ﬁnale sitting
van die NK deurgegee. Die NK het alle vertoë uit swart en bruin geledere geïgnoreer,
soos hulle ook vroeëre petisies om die vrouestemreg geïgnoreer het.
’n Afvaardiging van nege man onder leiding van W.P. Schreiner en met onder andere
Rubusana, Jabavu en Abdurahman het na Londen gegaan om die Britse regering te oorreed om die NK se voorgenome grondwet te verwerp. Gandhi en ander Indiërs het ook na
die Britse hoofstad gegaan om die saak van die Suid-Afrikaanse Indiërs te stel. Alhoewel
die Britse pers die kleurslagboom vervat in die wet gekritiseer het, is geen veranderings
voorgestel nie. ’n Bylae tot die wet waarin voorwaardes oor die kleurslagboom vir ’n
moontlike toekomstige inlywing van Betsjoeanaland, Swaziland en Basoetoland by die
Unie neergelê is – en wat as ’n hefboom op die mening van wit Suid-Afrika geïnterpreteer
is – was so ver as wat die Britse regering bereid was om te gaan.

bo: Dr. Abdullah Abdurahman, vir 35 jaar

die leier van die African Political (later
People’s) Organisation, was destyds een van
die belangrikste leiers in Suid-Afrika. Hy
het in die Kaapse Provinsiale Raad gedien
en het ’n deurslaggewende rol gespeel in
gesprekke tussen die leiers van die verskillende rassegroepe in die 1920’s en 1930’s.
As lid van die Wilcocks-kommissie wat die
lewensomstandighede van die bruin bevolking ondersoek het, het hy die jong professor
Hendrik Verwoerd ondervra. Verwoerd het
voor die kommissie kom getuig oor sy idees
oor hoe die rassevraagstuk aangepak hoort
te word – idees wat mettertyd as “apartheid”
sou bekend word.

Die Unie word van stapel gestuur
Herbert Gladstone, die seun van ’n voormalige Britse premier en nou die Suid-Afrikaanse
goewerneur-generaal, moes die politikus wat na sy mening die meeste steun geniet het, vra
om ’n kabinet te vorm. Aangesien oudpres. Steyn weens swak gesondheid nie beskikbaar was
nie, het die keuse tussen Louis Botha en John X. Merriman gelê. Nie een van die twee was
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bereid om onder die ander te dien nie. Gladstone het op Botha besluit, en dié het ’n kabinet
saamgestel bestaande uit lede van die regerende partye in die vier provinsies. Die Unie van
Suid-Afrika is op 31 Mei 1910 ingelui. Die eerste verkiesing is in September 1910 gehou.
Die regerende partye het 67 setels gewen, die Unionisteparty 39, die Arbeidersparty 4 en
die Onafhanklikes 11. In 1911 is die Suid-Afrikaanse Party (SAP) gestig om die koalisie van
voormalige regerende partye te vervang.

Die land word ‘‘opgedeel’’
Konsolidasie en sentralisasie was die twee dringendste prioriteite van die SAP-regering. Die staatsdiens is gekonsolideer, en Botha en Smuts het aan die argitek Herbert
Baker die opdrag gegee om die nuwe regeringsgeboue te ontwerp. Hierdie imposante
Uniegebou, soos dit bekend geraak het, is in 1913 op Meintjieskop minder as 2 km van
die middel van Pretoria af teen ’n koste van £1 180 000 voltooi. Die eindproduk het ’n
‘‘edelheid van plek en styl’’ besit. Twee identiese blokke en torings het die ‘‘twee rasse
van Suid-Afrika’’ – die Engels- en Afrikaanssprekendes – gesimboliseer, wat in die sentrale amﬁteater in harmonie bymekaar gebring word.
Die mees omstrede wet wat deur die eerste Unieparlement aangeneem is – en die
een wat die mees verreikende implikasies sou hê – was die Naturellen Grond Wet van
1913. Die wetsontwerp, wat die werk was van J.B.M. Hertzog, die opvolger in 1912 van
Burton as minister van naturellesake, het die segregasievoorstelle van die Lagden-kommissie (1903-1905) en die verslag van die Native Affairs Committee onder Burton (1912)
gevolg. Teen Desember 1912 was Hertzog nie meer lid van die kabinet nie, en alweer ’n
ander minister van naturellesake, J.W. Sauer, het die wetsontwerp deur die Parlement
geloods. Die wet het vir die aankoop, huur, besit en bewoning van grond deur swartes en
wittes in die Unie van Suid-Afrika voorsiening gemaak en die aard van swart grondpag
gedeﬁnieer.
Hierdie bepalings sou belangrike reperkussies met betrekking tot werktoestande vir
swartes in landelike sowel as stedelike gebiede hê. ’n Bylae tot die wet het bepaal watter grond as ‘‘naturellegebiede’’ beskou moes word. Hierdie aangewese gebiede – almal
bestaande reservate, stamlokasies en plase in swart besit – het ’n totaal van sowat 8,9

regs: Suid-Afrika en sy vier provinsies
ten tyde van Uniewording.
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links: Die Uniegebou in Pretoria is
ontwerp deur die Britse argitek sir Herbert
Baker en in 1913 ingewy. Die twee vleuels
verteenwoordig die vereniging van die twee
“rasse” in Suid-Afrika, soos daar destyds
na hulle verwys is: die Engelstaliges en
die Afrikaners.

miljoen hektaar, of minder as 8% van die Unie se grondoppervlakte beslaan. Verder was
daar die belofte dat die Parlement, op advies van ’n kommissie, later meer grond vir
swart besit en bewoning beskikbaar sou stel.
Behalwe met die goedkeuring van die goewerneur-generaal kon niemand wat nie
swart was grond in die aangewese gebiede bekom nie. ’n Swart mens is nie toegelaat om
buite die aangewese gebiede grond van ’n witte te koop nie. Die wet het verder bepaal
dat alle swart pagters as ‘‘bediendes’’ gedeﬁnieer word.
Die wet sou nie deurgaans in die hele Suid-Afrika van toepassing wees nie. Aangesien
dit nie deur ’n tweederdemeerderheid van albei die huise van die Parlement aangeneem
is nie, kon dit nie in die Kaapprovinsie afgedwing word nie – dit sou inbreuk op die
grondwet gemaak het. Die stemregklousule was verskans, en enige beletsel op die reg van
mense om ongeag hul kleur eiendom te besit, sou die vermoë van mense om vir stemreg
te kwaliﬁseer, negatief beïnvloed. In Transvaal en Natal was die bedoeling dat daar nie
teen swart pagters opgetree sou word voordat ekstra aangewese grond beskikbaar gestel
is nie. In die Vrystaat sou swart deelsaaiery onmiddellik onwettig word, en swart pagters
kon slegs op plase aanbly indien hulle of lede van hul gesinne daar gewerk het.
Wat was die kragte wat vir die wet verantwoordelik was? Wit boere in Transvaal en die
Vrystaat het druk op die regering uitgeoefen om ’n stokkie te steek voor verdere aankope
van grond deur swart mense in wat hulle as ‘‘wit gebiede’’ beskou het. Daar is geglo dat
hierdie praktyk, wat dikwels moontlik gemaak is deurdat ’n groepie swart mense middele
saamgegooi het, aan die toeneem was, en dit is as ’n bedreiging beskou. Die Naturellen
Grond Wet was ook ’n poging om die ontstaan van ’n onafhanklike swart kleinboerestand
te voorkom en sodoende die beskikbaarheid van goedkoop swart arbeid op die platteland
sowel as in die stede te verseker.
Oprigting van ’n nuwe party
Verdeeldhede in die Afrikanergemeenskap het spoedig opgeduik. Baie van die geskille in
die Afrikanerpolitiek het rondom die ﬁguur van J.B.M. Hertzog uit die Vrystaat, ’n lid van
Botha se kabinet, gedraai. Imperialisme, so het Hertzog betoog, was aanvaarbaar net as
dit Suid-Afrika gehelp het; wanneer dit met die belange van Suid-Afrika gebots het, was
hy daarteen. Vir hom moes Suid-Afrika eerste kom. Hertzog het volgehou dat hy nie een
van daardie mense is wat alewig oor versoening en lojaliteit praat nie, want hy het hierdie
woorde as niksseggend beskou.
Hertzog se toesprake was vir Botha ’n verleentheid. Met Hertzog in sy kabinet het
hy nie veel hoop gehad om Engelssprekende steun te wen nie. Hy het sy kabinet hersaamgestel en Hertzog uitgelaat. Maar Hertzog was nie alleen nie. Veral jong Afrikaners onder die leierskap van die regsgeleerde Tielman Roos het Botha se versoeningsbeleid teengestaan. Hulle was waarskynlik reg om te glo dat ‘‘versoening’’,
indien regverdig toegepas, ’n duideliker erkenning van Nederlands as ’n taal en van
die regte van die Afrikaners sou beteken. Botha was egter teensinnig om ’n inkorting
van die oorheersing van die Engelse taal en van die Engelssprekendes van Suid-Afrika
toe te laat.

SWART SIENINGS VAN DIE GROND WET

Die Grond Wet van 1913 het vir swart
mense ’n groot bedreiging ingehou. Tog het
dit ook, soos Sol Plaatje se biograaf aangetoon het, die geleentheid gebied om ’n
breë swart weerstand te mobiliseer. Anders
as baie ander griewe – reis op die spoorweë, of indiensneming in die staatsdiens –
het die Grond Wet die welsyn van feitlik elke
deel van die swart bevolking bedreig.
Versoekskrifte en afvaardigings het niks
gehelp nie, en in Junie 1913 het die wetsontwerp wet geword. Die verwoestende uitwerking wat dit op swart mense op die platteland sou hê, het spoedig geblyk.
Plaatje, wat baie gesinne met hul vee uit
die Vrystaat na Transvaal sien trek het in die
geloof dat die Grond Wet slegs in die eersgenoemde provinsie sou geld, het soos volg
geskryf:
Ek sal nooit die tonele vergeet wat ek
in die Hoopstad-distrik gedurende die
onverwagte koue weer van Julie moes
aanskou nie, van gesinne wat op die
paaie woon, hul kwynende vee uitgeteer deur gebrek aan voer op die trek,
baie diere besig om te vrek, terwyl die
eienaar die gevaar loop om vervolg te
word omdat hy met ongesonde vee
op trek is. Ek het die klein kindertjies
sien bibber . . . en wanneer die moeders my vertel het van die tuistes wat
hulle moes verlaat en die ontberings
wat hulle sedert hul uitsetting moes verduur, kon ek skaars 'n traan bedwing.
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Hertzogisme het spoedig die statuur van ’n politieke geloof aangeneem. Voorlopige
besprekings in Januarie 1914 is deur die publikasie van ’n program van beginsels en die
stigting van die Nasionale Party van die Oranje-Vrystaat in Julie 1914 gevolg; vervolgens
is partye vir Transvaal, Natal en die Kaap gevorm.
Indiërweerstand

Indiese weerstand teen diskriminerende
raswette, verpersoonlik in die gestalte van
Mohandas Gandhi, het reeds tydens die
wending van die 19de eeu begin. Gandhi
en ander Indiese leiers het ’n veldtog teen
dié wette van stapel gestuur en die Natal
Indian Congress en ’n koerant, Indian
Opinion, in die lewe geroep. Hul strategie
van geweldlose verset teen raswette het hulle
gereeld in botsing met die owerhede gebring,
byvoorbeeld ten tyde van die protesveldtog
waar pasboeke verbrand is. Hier spreek
Gandhi ’n byeenkoms in Durban toe in 1914.
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In die jare net voor Uniewording was daar aansienlike wrywing in sowel Natal as Transvaal tussen die Indiërinwoners en die regerings van daardie kolonies. Hierdie SuidAfrikaanse Indiërs was oorspronklik werkers wat vanaf 1860 na Natal gebring is om ’n
inboeking of kontrak van vyf jaar uit te dien.
Teen 1911, toe die invoer van Indiërwerkers gestaak is, het daar reeds 152 000 van
hulle as ingeboekte arbeiders na Natal gekom. Omtrent die helfte van hulle, meestal
Hindoes, het in Natal aangebly nadat hul kontrak verstryk het. Maar die helfte van dié
wat besluit het om te bly, is nogtans in ’n tweede of derde inboekkontrak in Natal ingedwing. Voormalige ingeboekte arbeiders moes ’n jaarlikse belasting van £3 betaal. Indien
arbeiders ’n verdere kontrak aangegaan het, is betaling van die belasting opgeskort. Die
kinders van voormalige ingeboekte werkers het as ‘‘die koloniaal geborenes’’ bekend geword en uit hierdie groep is daar in 1911 die Colonial Born Indian Association gevorm.
Van 1875 af het ’n ander kategorie Indiërs, Goedjaratisprekende Moslemhandelaars,
begin om in Suid-Afrika aan te kom. Hulle was as ‘‘passasiers’’ bekend omdat hulle hul
eie reisgeld vanaf Indië betaal het om handelsondernemings in Natal of Transvaal te
begin. Hierdie mense, van wie party met aansienlike kapitaal in Suid-Afrika aangeland
het, het die bekendste Indiërhandelaars geword en ook politieke organisasies oorheers
soos die Natal Indian Congress (in 1894 gestig) en die British Indian Association (in 1903
gestig).
In teorie was lidmaatskap van die Natal Indian Congress vir almal oop, maar die jaarlikse ledegeld van £3 het die lidmaatskap beperk. Die polities bewuste deel van die
Indiërgemeenskap was klein en het meestal uit ’n relatief bevoorregte groep bestaan.
Die Unie-sensus van 1911 het getoon dat die Hindoes verreweg die grootste godsdiensgroep onder Suid-Afrikaanse Indiërs was. Van die meer as 150 000 Indiërs wat op

daardie tydstip in Suid-Afrika was, was meer as 115 000 Hindoes, vergeleke met net
minder as 21 000 Moslems. M.K. (Mohandas) Gandhi, wie se familie tot die handelaarsklas behoort het, het die British Indian Association gestig. Die koerant Indian Opinion,
as die spreekbuis van die Indiërhandelaars in Natal en Transvaal, het in 1903 sy verskyning gemaak. Gandhi het die beleid bepaal en ook dikwels die hoofartikels geskryf.
Voor Uniewording het al vier die kolonies wetgewing aanvaar wat teen Indiërs gediskrimineer het. Party van hierdie wette het ná Mei 1910 van krag gebly; ander is deur Uniewetgewing gewysig. Die beweging van Indiërs van een provisie na ’n ander is beperk,
en verblyf in die Oranje-Vrystaat is byna volledig uitgesluit. Geen meerdere vroue van
Suid-Afrikaanse Indiërs is in enige van die vier provinsies toegelaat nie, en beperkings is
aan gedomisilieerde Indiërs opgelê wat die bring van hul vroue en minderjarige kinders
na Suid-Afrika betref. In die stedelike gebiede is Indiërs in sogenaamde basaars gesegregeer. Pogings deur Indiërs om handelslisensies te bekom, is dikwels in die wiele gery.
Gandhi het die politieke strategie van lydelike verset, wat ook as satjagraha, of die mag
van die waarheid, bekend gestaan het, ontwikkel en verfyn. Dit het gegaan om ’n niegewelddadige weiering om ’n onregverdige wet te gehoorsaam. Hierin het hy twee dinge
gekombineer: die verhewe krag van moraliteit en die vermoë van’n hoogs skerpsinnige
taktikus om sy teenstanders te beskaam. Satjagraha steun swaar op Indiese ﬁlosoﬁe en
asketisme, wat deel was van die Jain-tradisie is waarin Gandhi grootgemaak is.
Van September 1913 af is die satjagraha-taktiek verskerp om oor die kwessie van die
wettiging van tradisionele Indiërhuwelike te protesteer. Dit is spoedig uitgebrei om ook
ander aangeleenthede in te sluit. Indiërs, onder wie vroue, het vir die eerste keer die
Natal-Transvaal- en Natal-Oranje-Vrystaat-grens oorgesteek. In Oktober het ’n staking
onder Indiërarbeiders op die steenkoolmyne van Noord-Natal uitgebreek en binne twee
weke is dit deur tussen 4 000 en 5 000 werkers ondersteun.
Werkers het die afskafﬁng van die £3-belasting geëis, maar ook ander ekonomiese
en maatskaplike griewe gehad. Teen die einde van Oktober het Gandhi 200 stakers uit
Newcastle in die rigting van die Transvaalse grens gelei. Vroeg in November het die staking oënskynlik spontaan na die suikerplantasies aan die Natalse kus versprei. Daar was
massa-inhegtenisnemings, onder andere van Gandhi.
Die Unieregering het ’n kommissie aangestel om die staking te ondersoek. Gandhi
en ander wat opgesluit was, is vrygelaat, en kort daarna is met onderhandelings tussen
Smuts en Gandhi begin. Die Smuts-Gandhi-beraadslagings het daartoe gelei dat die
Unieparlement in Julie 1914 die Indian Relief Act bekragtig het. Die belasting van £3 is
afgeskaf en die wettigheid van Hindoe- en Moslemhuwelike erken. Gandhi, wat SuidAfrika in dieselfde maand verlaat het as wat die Relief Act bekragtig is, het beweer dat
dit die Magna Carta van Indiërbevryding in Suid-Afrika was.
Alhoewel vordering gemaak is, kon Indiërs in die Unie steeds geen grond in die voormalige twee republieke besit nie en is hulle nie eens toegelaat om in die Oranje-Vrystaat
te woon nie. Die wet het ook nie bestaande beperkings op Indiërhandel opgehef nie. Bowenal was Indiërs steeds sonder ’n stem in die verkiesing van parlementslede. Die Unie
het dus die onsekere posisie wat Indiërs in Suid-Afrika beklee het, formeel bevestig.
Ook die bruin mense is deur die uniﬁkasie van die vier kolonies met huiwering vervul.
Namens die APO het Abdurahman ’n pamﬂet uitgereik wat 31 Mei 1910 tot ’n dag van
‘‘verootmoediging en gebed’’ vir bruin mense uitgeroep het. Die Unie het ‘‘opsetlik hul
politieke voorregte ingekort’’ en ‘‘die deur tot politieke vryheid toegeklap’’ vir almal in
die noordelike provinsies wat nie wit was nie.

Die prokureur en verbete kampvegter vir
die regte van die Natalse Indiërs, Mohandas
Gandhi (in die middel), saam met ’n paar
van sy kollegas voor sy kantoor in Durban,
lank voordat hy wêreldwyd roem verwerf
het as die leier van Indië se stryd om
onafhanklikheid van Britse oorheersing.

Swart weerstand duur voort
Ook swart teenkanting het toegeneem. André Odendaal beweer dat die South African
Native Convention (SANC) wat in Maart 1909 in die Waaihoek-woonbuurt in Bloemfontein vergader het om maniere te oorweeg om teen die konsepgrondwet vir die Unie
beswaar te maak, bedoel was om ’n permanente organisasie te wees om swart mense in
die Unie op ’n landwye grondslag te verteenwoordig. In 1910 en 1911 het die SANC sy
aktiwiteite voortgesit, en sy lede het aan Louis Botha en aan die pers geskryf om te eis
dat die regering na swart belange omsien.
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Dit lyk asof die inisiatief om die SANC in ’n meer dinamiese liggaam te omvorm om
swart mense in alle dele van Suid-Afrika te verteenwoordig, hoofsaaklik van Pixley KaIsaka Seme afkomstig was. Hy het sy opvoeding by ’n sendingskool in Natal en aan die
universiteite van Columbia en Oxford ontvang, en as prokureur in Johannesburg gepraktiseer. Ná heelwat reëlings het die leiers van verskillende politieke liggame sowel as hoofmanne of hul verteenwoordigers op 8 Januarie 1912 in Bloemfontein vergader.
Daar was 25 afgevaardigdes uit Transvaal, wat nie slegs die Witwatersrand en Pretoria
verteenwoordig het nie, maar ook Noord-Transvaal. Geen ander provinsie was so sterk
verteenwoordig nie, en van die Kaap het daar net ’n paar gekom, onder wie die invloedryke dr. Walter Rubusana. Hoofmanne of hul verteenwoordigers uit Basoetoland, Betsjoeanaland en verskillende dele van Transvaal was aanwesig.
Die vergadering is deur ’n aantal predikante geopen, onder andere eerw. Rose wat ’n
pleidooi gelewer het dat wit hulplede in die organisasie toegelaat word. Sol Plaatje, die
redakteur van die koerant Tsala ea Becoana (Die Vriend van die Betsjoeana), het die doel
van die kongres uitgestippel:
Pixley Ka-Isaka Seme, ’n leiersﬁguur by
die stigting van die South African Native
National Congress, wat later hernoem is tot
die African National Congress (ANC).

Die witmense van hierdie land het ’n staat gevorm wat as die Unie van Suid-Afrika
bekend staan – ’n unie waarin ons geen stem by die maak van wette, en geen deel
by die toepassing daarvan het nie. Ons het julle dus na hierdie kongres geroep sodat ons saam die nodige werkswyses kan beraam om ons eie nasionale unie te vorm
met die doel om nasionale eenheid te skep en ons regte en voorregte te beskerm.
Die naam South African Native National Congress (SANNC), wat later (in 1923) na
African National Congress (ANC) verander is, is aanvaar – hoewel nie sonder ’n mate van
teenstand nie. Plaatje het gemeen dat die organisasie ’n Afrikanaam soos Imbizo Yabantu
(Bantoekongres) moes hê. ’n Spesiale komitee is benoem om ’n konsepgrondwet op te
stel. Die vyf basiese doelstellings van die SANNC is in die konsepgrondwet uitgestippel:
• Die bevordering van eenheid en wedersydse samewerking tussen die regering en die
swart mense van Suid-Afrika.
• Die handhawing van ’n sentrale kommunikasiekanaal tussen die regering en die
swart mense.
• Die bevordering van die opvoedkundige, maatskaplike, ekonomiese en politieke
ophefﬁng van die swart mense.
• Die bevordering van wedersydse begrip tussen die verskillende hoofmanne en die
aansporing om lojaal teenoor die Britse kroon en alle wettig saamgestelde gesagsliggame te wees en om beter begrip tussen wit en swart Suid-Afrikaners teweeg te
bring.
• Om die uitskakeling van die geregverdigde griewe van die swart mense na te streef.
Die Zulupolitikus John Dube is in sy afwesigheid tot president van die SANNC verkies.
Plaatje is tot hoofsekretaris en Pixley Seme tot tesourier verkies. Nóg die wit koerante
nóg Jabavu se Imvo Zabantsundu het berigte oor die SANNC se stigtingskongres geplaas.
’n Grondwet is in 1919 aangeneem.
Dube was die 41-jarige seun van ’n predikant wat aan die Ngcobo-hoofmanne verwant
was. Nadat hy by ’n sendingskool skoolgegaan en in Amerika gestudeer het, het hy teruggekeer om in Suid-Afrika skool te hou en die koerant Ilanga laseNatal te redigeer. Met
Rubusana het hy die South African Native Convention in 1909 byeengeroep en was hy lid
van die afvaardiging na Londen om teen die Suid-Afrika-wet beswaar te maak.
In Maart 1912 het ’n afvaardiging van SANNC-lede die minister van naturellesake in
Kaapstad gespreek om hul besware teen die Naturellen Grond Wet te lug, maar dit het
geen uitwerking gehad nie. Die SANNC-afvaardiging het ook lede van die APO ontmoet. ’n Koerant, Abantu Batho (Die Mense), die amptelike spreekbuis van die SANNC,
is gedeeltelik deur die koningin-regentes van Swaziland, Labotsibini, geborg. In sekere
gebiede van die Oos-Kaap het die volgelinge van Jabavu egter gehuiwer om die nuwe organisasie ten volle te ondersteun, want hy het geglo dat dit die beste raad vir swartes sou
wees om eerder die steun van wit politici in die parlementêre spektrum te wen.
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Nadat die Naturellen Grond Wet in 1913
op die wetboek geplaas is, het swart politici
begin om steun buite die land te soek. In
Junie 1914 is ’n afvaardiging na Londen
gestuur om by die Britse regering teen
dié wet beswaar te maak. Die lede van
die afvaardiging was (van links):
Thomas Mapikela, Walter Rubusana,
John Dube, Saul Msane en Sol T.
Plaatje. Hul voornemens is egter deur
die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog
in die wiele gery.

Die SANNC het die Naturellen Grond Wet as so ’n bedreiging beskou dat dit ’n afvaardiging bestaande uit Dube, Plaatje, Rubusana, Thomas Mapikela (die voorsitter by die
Bloemfontein-kongres van 1912) en Saul Msane (’n stigterslid van die Natal Native Congress by die eeuwisseling) na Brittanje gestuur het. Aan die einde van Junie 1914 is ’n onderhoud met die staatsekretaris vir die kolonies in Londen, Lewis Harcourt, toegestaan.
Plaatje het later gesê: ‘‘By die onderhoud wat aan ons afvaardiging toegestaan is, het mnr.
Harcourt geen aantekeninge gemaak en geen vrae gevra nie.’’ Op grond van gerusstellings deur genl. Botha het die minister vir die afvaardiging gesê dat hulle, voordat hulle
Engeland toe gekom het, nog nie ‘‘al die Suid-Afrikaanse remedies’’ probeer het nie.

Die Eerste Wêreldoorlog
Toe die oorlog in 1914 in Europa uitbreek, het die Britse regering Louis Botha se regering
gevra om Duits-Suidwes-Afrika binne te val en Swakopmund, Lüderitzbucht en die radiostasie by Windhoek in besit te neem. Botha, met die steun van Smuts en ander, was ten gunste
daarvan om aan die Britse voorstel gehoor te gee. Vier Afrikaanse ministers was teen ’n SuidAfrikaanse inval in Duits-Suidwes-Afrika gekant, onder meer omdat dit onwenslik sou wees
om die lojaliteit van Afrikaners so ver te toets as om by ’n oorlog ten bate van die Britse Ryk
betrokke te raak. Toe die Parlement in September sit, het Botha ’n oorweldigende meerderheid van 91 teen 12 stemme gekry.

Die SANNC, wat aan die begin van Augustus met sy jaarkongres in Bloemfontein besig
was, het ’n mosie van lojaliteit aan die ryk aangeneem en belowe om openbare kritiek op
die regering vir die duur van die vyandelikhede op te skort. Nie alle lede van die SANNC
het daardie stellingname gesteun nie. J.T. Gumede het gemeen dat dit noodsaaklik is
om voort te gaan om die Unieregering te kritiseer. Ná die oorlog het Albert Nzula, wat
toe ’n lid van die SA Kommunisteparty was, volgehou dat die besluit van die SANNC
om gedurende die Eerste Wêreldoorlog lojaal te bly, die ‘‘eerste handeling van verraad’’
deur die ‘‘hoofmanne en petit bourgeois soet seuns’’ was wat die ‘‘bevrydingstryd van die
inboorlingmense’’ verswak het.
Op ’n vergadering in die laaste week van Augustus by Marabastad naby Pretoria wat
deur die plaaslike naturellekommissaris toegespreek is om swart sienswyses te beïnvloed,
het die Transvaalse SANNC-leier, S.M. Makgatho, gesê dat hy in ’n koerant gelees het dat
Botha Brittanje in kennis gestel het dat hy nie manne vir die oorlogspoging kan spaar nie
omdat ‘‘hy gereed moet wees om met die naturelle in hierdie land af te reken’’. Alhoewel
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onder: Christiaan de Wet het met sy

guerrilla-taktiek in die Suid-Afrikaanse
Oorlog die Britse magte feitlik tot raserny
gedryf en is selfs deur sy vyande vir sy
krygsvernuf bewonder. Dit het hom een van
die beroemdste Boerehelde van die oorlog
gemaak. Sy oorlogsherinneringe, De Strijd
tusschen Boer en Brit, is in verskeie tale
uitgegee en het ’n klassieke werk op dié terein
geword. In 1914 was De Wet ’n leiersﬁguur
in die Afrikanerrebellie vir die herstel van
republikeinse onafhanklikheid. Nadat hy deur
regeringsmagte op 1 Desember 1914 gevange
geneem is, is hy in die Johannesburgse Fort
opgesluit. Hy is tot ses jaar gevangenisstraf
en ’n boete van £2 000 gevonnis, maar elf
maande later vrygestel, nadat die boete
deur ’n spontane fondsinsameling betaal
is. Sy laaste jare het hy stil op sy plaas
Klipfontein naby Dewetsdorp in die Vrystaat
deurgebring. (Kyk ook kassie op p. 241.)
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daar geen dergelike kabelberig na Londen gestuur is nie, het party lede van die regering
wel menings van dié aard in die kabinet gelug. Selfs die Britse staatsekretaris vir die kolonies het aanvanklik, weens sy vrese vir swart beroering, bedenkinge gehad om imperiale
troepe wat in die Unie was, terug te roep. Makgato se verdere protes lui soos volg:
Julle sal ons nie voor die troon van koning George beswadder nie, want hy is ook ons
koning sowel as julle s’n. Ons lewe ook onder die Union Jack en ons is trots daarop
en ons is vandag net so bereid om te veg daarvoor as enige wit man in die land.
’n Afrikanerrebellie
’n Aansienlike parlementêre meerderheid het ten gunste van die regering se oorlogsbeleid gestem, en die meerderheid van die wit kiesers was waarskynlik ten gunste van die
besluit om Duits-Suidwes-Afrika binne te val. Daar was egter ongetwyfeld ook wat Smuts
‘‘die mense se werklike afkeer van die ekspedisie na Duits-Suidwes-Afrika’’ genoem het.
Kmdt.genl. C.F. Beyers van die Unie-Verdedigingsmag het verklaar dat hy nie bereid
is om ’n inval in Duits-Suidwes-Afrika te lei nie. Kort hierna het die regering verontrustende berigte oor die voornemens van die gerespekteerde en invloedryke genl. Koos de
la Rey uit Wes-Transvaal ontvang. Hy was een van die mees uitnemende leiers van die
Boeremagte in die Suid-Afrikaanse Oorlog en is ook in 1914 tot senator benoem.
In Augustus 1914 het Nicolaas (Siener) van Rensburg, ’n sieklike 50-jarige man van
die distrik Wolmaransstad wat vir De la Rey en ander met sy oënskynlike psigiese vermoëns beïndruk het, weer begin om ‘‘visioene te sien’’. Daar is bespiegelende getuienis
dat Van Rensburg aan epilepsie gely het en dat dít vir hierdie ‘‘visioene’’ verantwoordelik
was. In sy voorspellings het Van Rensburg dit duidelik gestel dat die oorlog tot ’n maklike herwinning van onafhanklikheid vir die Boere sou lei. Dit was ten dele vir die onrus
onder die Afrikaners in Wes-Transvaal verantwoordelik. Dit het bekend geraak dat De la
Rey ’n vergadering by Treurfontein (Coligny) vir 15 Augustus beplan het en dat burgers
aangesê is om gewapend daarheen te kom.
Op ’n vergadering met Botha en ander regeringsamptenare het De la Rey gewaarsku
dat die ekspedisie na Duits-Suidwes-Afrika ernstige gevolge gaan hê. Hy het oor die
herwinning van republikeinse onafhanklikheid en oor Van Rensburg se voorspellings gepraat. Hy het vir Botha gesê: ‘‘Die profeet kan nie sien watter maand dit is nie, maar kan
sien dat dit die vyftiende is.’’ De la Rey was oënskynlik teleurgesteld dat Botha en Smuts
hom nie wou steun in ’n beweging om die onafhanklikheid van die Boererepublieke te
herwin nie, maar het belowe om niks onbesonne te doen nie.
De la Rey is op 15 September in die buitewyke van Johannesburg dood toe hy in
’n voorval van persoonsvergissing getref is deur ’n opslagkoeël wat deur ’n polisieman
afgevuur is wat ’n gewaande rowerbende probeer keer het. Ongegronde gerugte van
aandadigheid deur die regering het deur die land getrek en aansienlik tot die spanning
bygedra. Kort hierna was Botha verplig om krygswet af te kondig toe die voormalige
Boeregeneraals Christiaan Beyers, J.G. Kemp, Manie Maritz en Christiaan de Wet met
minstens 11 472 man gerebelleer het. Saam met oudpres. Steyn, was De Wet die grootste
held in die Vrystaat met ’n aansienlike persoonlike aanhang.
Maar die rebelle was nie teen die 32 000 manskappe opgewasse wat die regering in die
veld gestoot het nie. Hulle is verder deur die staat se toegang tot gemotoriseerde vervoer
benadeel, wat die taktiek uit die Boereoorlog om te perd te veg, uitgedien gemaak het.
Die rebellie is binne vier maande onderdruk.
’n Ingeligte Britse amptenaar in Suid-Afrika het geglo dat die rebellie ‘‘soos ’n donderstorm uit ’n redelik wolkelose hemel opgesteek het, en . . . ’n opbruising van midsomerwaansin was, eerder as die gevolg van ’n weldeurdagte komplot.” Die Kaapse politikus
John X. Merriman het ’n vergelyking getref tussen die rol van ‘‘sieners’’ in die rebellie en
in die episode in die 19de eeu toe die Xhosa hul beeste doodgemaak het. Hy het gemeen
dit is ‘‘vreemd dat twee sulke stuiptrekkings . . . in groot mate deur profete teweeggebring is’’. Maar wat is dit wat so baie van die voorste Afrikaners en hul volgelinge so
bevatlik gemaak het vir rebellie as ’n uitweg?
Dit wil voorkom asof die swak beplande staatsgreep – bedoel om op 15 September te
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Koos (soos hy bekend gestaan het) de la
Rey is in 1847 gebore na aan wat nou
Winburg in die Vrystaat is. Hy het aanleg
vir militêre sake getoon en reeds op jeugdige leeftyd ’n leidende rol gespeel in die
oorlog teen die Sotho in 1865.
Nadat hy na Wes-Transvaal verhuis het,
het De la Rey ’n welvarende boer in die
distrik Lichtenburg geword. Hy het nie veel
skoolgegaan nie, maar is as hoogs intelligent beskou en het as ’n plaaslandmeter
en ook as ’n naturellekommissaris gewerk.
Hy het hoë agting geniet en deur sy werk
’n deeglike kennis van die Wes-Transvaalse omgewing verkry, wat hom later, in
die Suid-Afrikaanse Oorlog, goed te staan
sou kom.
In 1899 het De la Rey bedenkings gehad oor Kruger se besluit om die mag
van die Britse Ryk uit te daag. Hy het dit
egter duidelik gestel dat wanneer die oorlog eers begin het, hy tot die Boeresaak
verbind sou wees.
In die Suid-Afrikaanse Oorlog het hy
naam gemaak as ’n meesterlike taktikus
en militêre strateeg. In die eerste fases
van die oorlog het hy die idee van loop-

graafoorlog met welslae ingelui. In die
latere fases het hy as guerrillaleier uitgeblink en onder die Afrikaners as die ‘‘Leeu
van die Wes-Transvaal’’ bekend geraak.
By die samesprekings by Vereeniging
was De la Rey bereid om die oorlog voort
te sit, maar uiteindelik het hy tog besef dat
die oormag teen die Boere eenvoudig
te groot was.
In 1908-1909 is De la Rey as ’n afgevaardigde na die Nasionale Konvensie
gestuur, en ná Uniewording is hy tot senator vir die SAP benoem. Dit was moontlik
ten dele onder die invloed van sy eksentrieke Wes-Transvaalse landgenoot ‘‘Siener’’ van Rensburg, wat voorspel het dat
die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog
die geleentheid vir die herstel van die
Boererepublieke sou bied, dat De la Rey
in 1914 die gedagte van ’n Boererebellie
goedgesind was. Voordat die eintlike rebellie egter begin het, is De la Rey deur ’n
opslagkoeël van die polisie gedood terwyl
hy in ’n motor buite Johannesburg gery
het. Die polisie was op die uitkyk vir die
sg. Foster-rowerbende, en toe De la Rey
se motor nie by hul padblokkade stilhou

nie, het hy die slagoffer van persoonsvergissing geword.
In 2006 het De la Rey ’n onverwagte
herverskyning gemaak toe hy in ’n gewilde
Afrikaanse liedjie as ’n besondere weerstandsleier aangeroep is.

begin en om deur De la Rey, Maritz, Kemp, De Wet en moontlik ook Beyers gelei te
word – nie slegs daarop gemik was om die regering se besluit om Duits-Suidwes-Afrika
binne te val, om te keer nie. Dit het ook die doel gehad het om die Botha-regering omver
te werp en ’n Boererepubliek uit te roep. Baie Afrikaners het hierdie manne, wat in die
Suid-Afrikaanse Oorlog formidabele reputasies as leiers opgebou het, in die rebellie in
gevolg sonder om die saak behoorlik te deurdink. ’n Redelike aantal van die minderes
was inderdaad ‘‘armblankes’’ wat deur beloftes van ’n beter toekoms aangelok is.
Maar die rebellie het om meer gegaan as ontgogeling met die regering se oorlogsbeleid en die begeerte om republikeinse onafhanklikheid te herwin. Die rebellie het sy
grootste aftrek in Wes-Transvaal gekry waar De la Rey sterk persoonlike steun geniet het
(kyk kassie), die Oranje-Vrystaat en die Noordwes-Kaap, almal gebiede waar dit ná drie jaar
van erge droogte voor 1914 ekonomies rampspoedig gegaan het. Die Unioniste-politikus
Patrick Duncan, wat voorsitter was van die parlementêre gekose komitee om die rebellie
te ondersoek, het die raak opmerking gemaak dat ‘‘rebellie vir desperate mense nie so ’n
ernstige ding lyk nie’’.
Hertzog het met die motiewe van die rebelle gesimpatiseer, maar die gebruik van
geweld afgekeur. Hy was egter nie bereid om die rebellie te verwerp nie. Die historikus
Noel Garson is waarskynlik reg waar hy beweer dat ‘‘die rebellie mense in Nasionaliste
verander het wat nie voorheen Nasionaliste was nie’’. Die rebellie het ook vir die Nasionaliste se saak martelare gebring, veral na aanleiding van die teregstelling van Jopie Fourie,
wat nie sy ofﬁsiersrang in die Verdedigingsmag neergelê het voordat hy gerebelleer het
nie. Om hom tereg te stel, was ’n ernstige politieke ﬂater deur Botha en Smuts, en dit het
groot getalle Afrikaners van die Suid-Afrikaanse Party vervreem.
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Hoewel die rebellie in sekere opsigte ’n burgeroorlog onder die Afrikaners was, is al
die inwoners van die Unie, swart, bruin en Indiër, daardeur geraak. Die regering het ’n
sogenoemde Native Intelligence Branch gestig om oor die voornemens en bewegings
van rebelle in die Noord- en Wes-Transvaal te rapporteer. Swart mans is ook deur die
regering in die Oranje-Vrystaat as verkenners gebruik. Aan rebellekant is swart bediendes as agterryers gebruik, wat hul werkgewers in die veld vergesel het – soos baie
swartes vroeër in die Suid-Afrikaanse Oorlog gedoen het. Ander swart mans is geïntimideer en gedwing om as bediendes vir rebellekommando’s op te tree. Regeringsoldate en
rebellekommando’s het beslag op swart mense se vee en voorraad gelê.
Swart en bruin waarnemers het dit moeilik gevind om te verstaan waarom Afrikaners wat volop grondwetlike meganismes tot hul beskikking het, hul toevlug tot rebellie
moes neem. Hulle het swart lojaliteit vergelyk met die dislojaliteit van die Afrikaners.
Die koerant APO het verklaar: ‘‘juis hierdie mense wat nou in rebellie verkeer, was die
luidrugtigste om te verkondig wat hulle as ’n konstante gevaar beskou het, naamlik ’n
naturellerebellie’’.
In die draaikolk

o: Swart soldate uit Suid-Afrika wat teen die
Duitse magte in die Eerste Wêreldoorlog diens
edoen het. Hoewel die Britse koning, George V,
die Suid-Afrikaanse Naturelle Werkerskontingent
root lof toegeswaai het, het geeneen van hierdie
manne ’n medalje ontvang nie.

Voor die Eerste Wêreldoorlog het Suid-Afrikaanse magte nog nooit buite die streek
geveg nie. In die oorlog van 1914-1918 het Suid-Afrikaners vir die eerste keer nie slegs
buite die grense van die Unie geveg en gesterf nie, maar ook in Europa.
Van Februarie 1915 af is die volle gewig van die militêre mag van die Unie teen die
Duitsers in Suidwes-Afrika ingespan. Meer as 40 000 manskappe is in die operasionele
gebied ontplooi. Nie almal van hulle was vrywilligers nie; baie van hulle is opgekommandeer om teen die rebelle te veg. Party van die oudste soldate het teen die Engelse by
Majuba geveg. Swart en bruin mans het besonder waardevolle diens gelewer in die aanlê
van spoorlyne, in transportwerk en as dokwerkers.
Drie kolonnes, wat van Upington en Keetmanshoop, van Lüderitzbucht deur Aus, en van
Walvisbaai na Swakopmund opgetree het, was onder die algehele bevel van genl. Botha.
Die Duitsers het teen ’n oormag te staan gekom en teen die middel van 1915 oorgegee.
Die Suidwes-Afrika-veldtog was bloot ’n koloniale voetnoot wat weinig invloed op
die algehele uitkoms van die oorlog gehad het. Dit het egter wel ander beduidende
implikasies gehad. Botha se oorwinning is buitensporig in die Suid-Afrikaanse en Britse
pers gerapporteer. Suid-Afrika het aansien in Europa verwerf. ‘‘Bothaland’’ is as ’n gepaste nuwe naam vir Duits-Suidwes-Afrika aan die hand gedoen. Die Cape Argus het
die verowering van Windhoek beskryf as ‘‘die grootste slag wat al ooit teen die Duitse
ambisie van wêreldoorheersing geslaan is’’. The Times van Londen het verklaar dat die
verowering van Duits-Suidwes-Afrika ‘‘sy merk op die geskiedenis van die wêreld sal
laat’’. Dit was suiwer hiperbool.
Die beëindiging van die Suidwes-Afrika-veldtog het troepe beskikbaar gestel om
die Geallieerde saak in ander oorlogsgebiede te gaan ondersteun. In Julie 1915 het die
Britse regering die Unie se aanbod aanvaar om ’n infanteriebrigade van 7 000 man na
Frankryk te stuur. Die verlangde aantal soldate is gou gewerf. ’n Gees van jingoïsme het
Engelssprekendes reg oor die land beetgepak. Die historikus John Lambert haal die
reaksie van ’n jong man uit Natal aan, wat met trots soos volg verklaar het:
Ons was die vlagswaaiende imperialistiese jingo’s, en het ons dit nie geniet nie! Ons het
iets gehad om oor te skree, en die huidige geslag het geen benul van hoe ons gevoel
het nie . . . Ons het sekerlik die moed van ons oortuigings gehad, want toe die oorlogsfakkel begin brand, was duisende van ons gereed om ons oortuigings uit te leef.
’n Netelige kwessie was die insluiting van bruin en swart mans in afdelings wat buite die
Unie diens gedoen het. In Augustus 1915 het die regering besluit om die sogenoemde
Kaapse Korps, wat uit bruin mans bestaan het, vir diens in Duits-Oos-Afrika te stig. Die
Duitsers het hoofsaaklik swart troepe, wat as askari’s bekend was, in die veldtog gebruik.
Vir die grootste deel van hul verblyf in Oos-Afrika, van Februarie 1916 tot Desember
1917, het hulle diens moes doen in wat as een van die ongesondste dele in die streek
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beskou word, in die omgewing van die Ruﬁjirivier. Die sterftesyfer weens malaria en ander siektes onder swart en bruin troepe in Oos-Afrika was hoog. In Desember 1916 het
die APO beswaar gemaak dat die beleid om aan plaaslike bruin troepe gebiede toe te sê
wat as gevaarlik vir wit troepe beskou is, volledig ingedruis het teen die gees van opoffering en vasberadenheid waarmee sovele van Sy Majesteit se onderdane op die roepstem
van hul koning en hul land geantwoord het.
Suid-Afrikaanse Indiërs het in daardie veldtog met eer as draagbaardraers gedien.
Smuts het geglo dat die jong wit Suid-Afrikaners wat in Oos-Afrika saam met troepe uit
Indië geveg het, teruggekeer het ‘‘met meer welwillendheid as voorheen jeens die
Indiërbevolking in Suid-Afrika’’. Die gebruik van bruin, swart en Indiërmans in ’n nievegtende hoedanigheid in Afrika-veldtogte het blykbaar weinig omstredenheid veroorsaak.
Dit was die gebruik van bruin mans as vegtendes in Oos-Afrika wat sterk ontevredenheid
onder lede van die Nasionale Party in Suid-Afrika gaande gemaak het.
Die uiters swaar ongevalle aan die Wesfront het die Britse kabinet daartoe gebring om
die koloniale kantoor oor die moontlikheid te nader dat troepe vir die loopgraafoorlog in
Frankryk onder ‘‘die gekleurde rasse’’ in die ryk gewerf word. Toe die koloniale kantoor
die Unieregering laat in 1916 oor dié saak nader, het die Botha-administrasie geantwoord
dat hy beslis nie sou instem om swart soldate te stuur om in Europa te veg nie. Toe die
imperiale owerhede die Unieregering vra om swart arbeiders na Frankryk te stuur, het
hulle die South African Native Labour Contingent (SANLC) gevorm. Sowat 21 000 swart
mans is vir Frankryk gewerf. Hulle is as dokwerkers aangewend, en het op die spoorweë
en paaie, en in steengroewe en woude gewerk. Baie het gemeen dat die loon van £3 per
maand te laag is. Dit was minder as die £4,50 wat in die Unie aan wit manskappe betaal
is en 10% hoër as die gemiddelde loon vir swart mynwerkers.
Daar was uiteenlopende redes waarom party mense besluit het om aan te sluit: Hulle
was kleinboere of arbeiders wat uit die droogtegeteisterde Noord-Transvaal ontvlug het,
en misdadigers wat vir die gereg wou vlug, terwyl ander aangelok is deur die vooruitsig
om oorsee te gaan. ’n Buite verhouding klein aantal was lede van die swart elite, wat by
die SANLC aangesluit het ‘‘om hul lojaliteit jeens die beskawende imperiale mag in sy
uur van nood te bewys’’.
Maar baie wit Suid-Afrikaners het beswaar gemaak dat swart mans na Europa gestuur word. Die Natal Mercury het opgemerk dat die ‘‘min of meer onbedorwe seuns na
kontak met ’n geheel nuwe omgewing, as heel verskillende individue na die land sal terugkeer as wat hulle was toe hulle vertrek het’’. Die Nasionale Party se lid vir Ficksburg,
J.G. Keyter, wat ’n sterk voorspraakmaker vir die Grond Wet van 1913 was, het gemeen
dat wanneer hulle terugkeer, ‘‘hulle idees sal hê wat bo hul stand is, vir geen wit man sal
werk nie, en mense sal aanhits om vir gelyke regte te agiteer’’.
Vir die swart gemeenskap van Suid-Afrika was die mees traumatiese gebeurtenis van
die oorlog die sink van die transportskip SS Mendi. Op die oggend van 21 Februarie
1917 het die Mendi met 882 man van die SANLC aan boord deur dik mis oor die Engelse Kanaal van Engeland na Frankryk gestoom. Naby die eiland Wight het ’n ander
troepeskip, SS Darro, in die Mendi ingeploeg en die romp oopgeskeur. Die passasiers
het op die dek vergader en ’n paar reddingsbote is neergelaat. Binne 25 minute het die
Mendi in yskoue water gesink, en 615 man van die SANLC het verdrink of is aan blootstelling en uitputting dood. Die mans het deurentyd groot dapperheid aan die dag gelê.
Daar was vertragings voordat die Unieregering in staat was om ’n verklaring uit te
reik en besonderhede van die ramp te verskaf. Daar was volop gerugte, swart wantroue
het toegeneem en dit het al hoe moeiliker geraak om swart arbeiders vir oorsese diens
te werf. Swart mense het gaandeweg begin om 21 Februarie met droefheid en trots te
bejeën. Later het ‘‘Mendidag’’ ook nasionalistiese en bevrydingsbotone verkry.
Die wit Suid-Afrikaanse brigade is na Vlaandere gestuur. Suid-Afrikaanse deelname
aan die ‘‘groot opmars’’ het ’n hoogtepunt met die slag van Delville-bos van 15 tot 20
Julie bereik. Delville-bos was die strategiese sleutel tot Longueval, en die divisiebevelvoerder het afdelings van die Suid-Afrikaanse brigade beveel om die bos tot elke prys van
die vyand skoon te maak. Ondanks verbete teenaanvalle van drie Duitse divisies het die
brigade verseg om oor te gee. Op 20 Julie is hulle ná ’n woeste geveg van ses dae en vyf

CH R I STIAAN D E WET

Christiaan de Wet, waarskynlik die bekendste Boeregeneraal van die Suid-Afrikaanse
Oorlog, is in 1854 naby Smithﬁeld in die
Vrystaat gebore. Sy vroeë militêre ervaring
het hy in veldtogte teen die Sotho, en ook
teen die Britte in 1881 opgedoen. In 1900
het hy hoofkommandant aan die westelike
front geword, maar kon weinig doen om te
verhoed dat lord Roberts Bloemfontein op
13 Maart 1900 inneem.
Ná die besetting van die Vrystaatse hoofstad het hy hom tot guerrilla-oorlogvoering
gewend, waar hy in die teistering van Britse
konvooie uitgeblink het. Hy het die hoofbevelvoerder van al die Vrystaatse magte
geword en saam met pres. M.T. Steyn het
hy die gees van die Vrystaatse weerstand
verpersoonlik.
Alhoewel hy effens gelispel het, was hy
’n vurige en reguit spreker. Hy was ’n
geslepe taktikus en het sy strategie op
snelle beweeglikheid gebaseer. Hy het die
respek van ’n toegewyde groep mans verwerf wat in staat was om die Britse stelsel
van blokhuise en doringdraad te ontduik. Vir
die Britse oppergesag het hy vyand nommer
een geword.
By die onderhandelings in Vereeniging in
1902 was De Wet bereid om voort te veg,
maar toe dit duidelik word dat dit vir die
meeste van die afgevaardigdes eenvoudig
nie meer moontlik was nie, het hy die vredesverdrag as waarnemende staatspresident
van die Vrystaat onderteken. Kort daarna
het hy saam met ander Boeregeneraals na
Europa en Brittanje gegaan om geld vir
Boereweduwees en -wese in te samel.
Onderweg het hy sy oorlogsherinneringe
opgeteken. Die boek het ’n klassieke werk
oor die Suid-Afrikaanse Oorlog geword en
is in etlike tale vertaal.
Twaalf jaar ná die oorlog het De Wet by
die ondeurdagte Boererebellie van 1914
betrokke geraak. Die beroemde ruiter van
die Suid-Afrikaanse Oorlog moes op skandelike wyse oorgee, vasgekeer met behulp
van motorkarre.
Die manier waarop hy gevange geneem
is, bied ’n pynlike blik op ’n wêreld wat aanbeweeg het. Hy is in 1922 oorlede en by
die Nasionale Vrouemonument in Bloemfontein begrawe.
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D I E S PAAN S E G R I E P

Suid-Afrikaners het nie aan die gevolge van
die ergste pandemie in die moderne tyd ontkom nie, naamlik die Spaanse griep wat in
1918 uitgebreek het. Daar word gemeen
dat Spaanse griep laat in 1917 of aan die
begin van 1918 in Asië ontstaan en daarvandaan na Europa en Noord-Amerika versprei het. Dit is so genoem omdat berigte
van die uitbreking daarvan in Spanje nie gesensureer is, soos in ander lande wat aan
die oorlog deelgeneem het nie.
Die tweede en meer kwaadaardige golf
van die siekte is deur skepe reg deur die
wêreld, met inbegrip van Suid-Afrika, versprei. Teen die middel van Oktober is mense
in alle dele van die Unie aangetas. Altesaam sowat 20 miljoen mense het reg deur
die wêreld aan die siekte omgekom. Volgens die amptelike syfers het 11 726 wit en
127 745 swart, bruin en Indiërmense in die
epidemie gesterf. Die navorsing van Howard
Phillips dui daarop dat die eintlike dodetal
waarskynlik veel hoër as die amptelike syfer was en dat altesaam tussen 250 000
en 350 000 sterftes in die Unie ’n redelike
skatting sou wees.
Philips kom ook tot die slotsom dat SuidAfrika selfs volgens die amptelike syfers een
van die hoogste per capita-sterftesyfers
weens die Spaanse griep in die wêreld gehad het, veral onder die swart en bruin
mense. Indien die syfer van 250 000 tot
350 000 korrek is, is dié land een van vyf
in die wêreld wat die swaarste getref is.
Volgens Philips het die Spaanse griep
‘‘byna eensklaps . . . die bevolkingsamestelling van die Unie in terme van grootte,
ouderdomstruktuur en die verhouding tussen die geslagte radikaal verander. Dit het
aan die struktuur van die Suid-Afrikaanse
bevolking vir die res van die eeu fundamenteel beslag gegee.’’
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nagte afgelos. Net vyf ofﬁsiere en 750 man uit ’n mag van meer as 100 ofﬁsiere en 3 000
soldate het uit Delville-bos gemarsjeer. Volgens onlangse navorsing het 763 Suid-Afrikaners by Delville-bos gesterf, hetsy op die slagveld of aan wonde.
’n Waarnemer uit dié tyd was van mening dat Delville-bos ‘‘’n epog van verskrikking en
glorie was wat nouliks in die veldtog geëwenaar is’’ en hy het geglo dat ‘‘as ’n kordaatstuk
van menslike waagmoed en dapperheid die geveg werd is om vir ewig deur Suid-Afrika
en Brittanje onthou te word’’. In ’n tydperk toe oorlogsgedenktekens aan die orde van
die dag was, het sulke heldemoed nie ongemerk verbygegaan nie, en in 1926 is ’n imposante monument vir die gevalle soldate aan die Somme opgerig. Die monument het nie
slegs van ’n ontembare krygsgees gespreek nie, maar die historikus Bill Nasson maak ons
daarop attent dat dit ook ’n kragtige vergestalting van wit politieke kultuur is wat sowel
Afrikaans- as Engelssprekendes omvat. Dit het ook Suid-Afrika se status bevestig as lid
van die Britse Ryk wat bereid is om sy verpligtinge na te kom.
Die nadraai van die oorlog
Op 11 November 1918 het ’n wapenstilstand ’n einde aan die gevegte tussen die Geallieerde en die Sentrale Magte gemaak. Daar was 32 state wat aan die begin van 1919 ’n
konferensie in Parys bygewoon het om verdrae op te stel wat, soos hulle gehoop het,
vrede en bestendigheid sou verseker. Benewens die Unieregering se amptelike verteenwoordigers by die Paryse konferensie was daar twee ander groepe Suid-Afrikaners wat
in 1919 na Europa gegaan het om hul griewe te verwoord en hul sienswyses te lug: ’n
SANNC-deputasie met Sol Plaatje aan die hoof en ’n Afrikanernasionalistiese afvaardiging onder leiding van J.B.M. Hertzog.
Daar was lede van die SANNC wat geglo het dat die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog die deputasie van 1914 verhinder het om ’n groter indruk op die Britse regering
en publiek te maak. Waar sowel die Britse premier, David Lloyd George, as die Amerikaanse president, Woodrow Wilson, die regte van klein nasies en die leer van selfbeskikking beklemtoon het, het hulle geglo dat die tyd ryp was om op hul eise aan te dring.
In die middel van Desember 1918 het S.M. Makgatho, president van die SANNC, kongreslede na Johannesburg ontbied vir ’n spesiale vergadering wat deur die burgemeester
van die stad geopen is. Daar is ooreengekom dat ’n deputasie na Brittanje gestuur sou
word en dat hulle ’n petisie aan koning George V sou opstel en dit aan die goewerneurgeneraal sou oorhandig. Die petisie het talryke voorbeelde van swart lojaliteit in die oorlog genoem en die griewe van die swart inwoners van Suid-Afrika uitgestippel wat, soos
hulle dit gestel het, onder ’n verskuilde vorm van slawerny gelewe het.
Die petisie het die koning gevra om die grondwet van die Unie te laat hersien om te

verseker dat swart mense oral in Suid-Afrika die stemreg kry. Die kongres het beklemtoon dat nie een van die protektorate sonder die goedkeuring van die inwoners van
die gebiede aan die Unie oorgedra moet word nie. Voorts het die petisie die kongres
se sterk gevoel verwoord dat nóg Duits-Suidwes-Afrika nóg Duits-Oos-Afrika aan die
Unie oorgedra behoort te word tensy die grondwet gewysig word om kleurvooroordeel
te verwyder. Dit was natuurlik buite die kwessie dat die petisie die situasie in die Unie
sou verander – dit het trouens nooit eens by die koning uitgekom nie. Wat dit belangrik
maak, is dat dit die sienswyses van die SANNC weerspieël het.
In April 1919 het R.V. Selope Thema en L.T. Mvabaza van Kaapstad na Brittanje gevaar
om die SANNC te verteenwoordig. Thema het gedurende die Eerste Wêreldoorlog as
sekretaris-generaal waargeneem en Mvabaza, wat lid van die 1914-deputasie na Londen
was, is in 1918 as een van die vermeende opstokers van die staking van sanitêre werkers
in Johannesburg in hegtenis geneem. Sol Plaatje, die bekende joernalis en skrywer, wat in
1914 na Brittanje gegaan het om teen die Naturellen Grond Wet beswaar te maak, en J.T.
Gumede van Natal en stigterslid van die SANNC, het later by hulle aangesluit.
Thema en Mvabaza het na Parys gegaan, maar hul pogings om hul saak op die vredeskonferensie te stel, het misluk. Hulle het egter by Lloyd George die belofte gekry dat hy
hulle ná sy terugkeer na Londen sou ontmoet. Die koloniale sekretaris, lord Milner, het
op ’n memorandum waarin swart griewe uiteengesit is, geantwoord deur te herhaal dat
Brittanje nie in die huishoudelike sake van ’n selfregerende dominium kan inmeng nie.
Plaatje in die besonder het voortgegaan om die griewe van sy mense bekend te maak
en in Julie 1919 toe die begrotingspos van die koloniale kantoor in die Britse laerhuis
bespreek is, het ’n aantal parlementslede oor die onderwerp gepraat. Die Britse regering
het egter voet by stuk gehou oor sy beleid om nie in Suid-Afrika se sake in te meng nie.
In November 1919 het die SANNC-afvaardiging vir Lloyd George ontmoet. Die swart
afgevaardigdes was veral krities oor die paswette, wat hulle as soortgelyk aan die wette in
die slawestate in die suide van die Verenigde State beskryf het, en die Naturellen Grond
Wet wat, soos hulle gesê het, hulle tot die posisie van swerwers in hul geboorteland
reduseer. Hulle het groot en kragtige magte in die gesig gestaar wat vasbeslote was om
die kleurslagboom af te dwing en die opvoedkundige en ekonomiese vooruitgang van die
swart bevolking te verhoed. Lloyd George het geantwoord dat die Britse regering nie by
magte was om die kwessies wat hulle geopper het, op te los nie.
Lloyd George was geïmponeer deur die afvaardiging en het aan Smuts geskryf dat die
swart afgevaardigdes ‘‘manne met aansienlike redenaarstalente’’ was. Hy het hom dringend versoek om hulle te ontmoet en aan hul legitieme aspirasies gehoor te gee. Hy het
ook ’n waarskuwing bygevoeg:

bo: Talle Suid-Afrikaanse soldate is ver van

hul tuiste begrawe in die oorlogsbegraafplaas
by Delville-bos in Frankryk, die laaste
rusplaas van dié wat betrokke was by
sommige van die bloedigste veldslae van die
Eerste Wêreldoorlog.
oorkant: Pasiënte in ’n saal vir griepslagoffers in ’n Amerikaanse leërhospitaal in
Frankryk tydens die Eerste Wêreldoorlog.
Dié verwoestende pandemie het, ná die
slagting in die loopgrawe aan die Wesfront,
verdere ellende vir die gevegsmagte en die
burgerbevolking meegebring.
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Indien hulle wel onder beperkinge gebuk gaan en indien daar geen doeltreffende
grondwetlike manier is waarop hulle daaraan uiting kan gee nie, is dit duidelik
dat daar vroeër of later ernstige gevolge moet wees . . . Die kleurkwessie is nou
’n wêreldkwessie. Dit is onmoontlik om in waterdigte kompartemente daarmee te
werk. Wat Suid-Afrika doen, is vir die res van ons van deurslaggewende belang, net
soos wat ons doen vir julle van deurslaggewende belang gaan wees.
Hierdie mislukte sending was die laaste ernstige poging om Britse bemiddeling in SuidAfrika se sake te verkry, en dit het die einde gesien van die vroeë tydperk van swart
politieke aktiwiteit. In die eerste opwelling van sy totstandkoming en aangevuur deur die
Grond Wet en die Naturelle Administrasie Wet het die SANNC dadelik die aanvaarde
kanaal vir swart politieke protes geword. Nadat hierdie wanhopige gebaar misluk het, het
die beweging veel van sy samehang en inisiatief verloor.
Louis Botha en Jan Smuts, wat die Suid-Afrikaanse regering verteenwoordig het by
die vredeskonferensie in Parys wat ’n einde aan die Eerste Wêreldoorlog gemaak het, het
sewentien jaar tevore ’n vredesberaad in Vereeniging as verteenwoordigers van ’n verslane
staat bygewoon. Daar kan dus beweer word dat hulle in sekere opsigte skerper insigte as
ander afgevaardigdes gehad het in die implikasies van vredesvoorwaardes wat deur oorwinnaars ná ’n oorlog afgedwing word. Hulle was ook direk gemoeid met en diep begaan
oor ’n spesiﬁeke territoriale aspek van die ooreenkoms – die toekomstige beheer oor
Duits-Suidwes-Afrika. Daar is uiteindelik besluit dat Suidwes-Afrika ’n C-klas-mandaat
sou word. Dit sou as ’n geïntegreerde deel van die mandaatstaat, Suid-Afrika, geadministreer word, onderworpe daaraan dat verslae aan die Volkerebond voorgelê word.
Op 28 Augustus 1919 is Louis Botha een maand voor sy 57ste verjaardag in Pretoria
oorlede. Die 49-jarige Smuts het die tweede premier van die Unie van Suid-Afrika geword.
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