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SUMMARY

During the nineteen thirties and forties the Afrikaans newspaper 

Die Burger occupied a prominent place within the ambience 

of the South African press. Without reaching large circulation 

figures, it achieved recognition and respect because - apart 

from other reasons - it commanded the skills of a very competent 

editorial staff and management team. The way in which it 

effectively ousted its main rival Die Suiderstem, is testimony 

of its power and influence, particularly in its hinterland.

The close association between Die Burger and the Cape National 

Party represented a formidable joining of forces. This relation

ship, entailing mutual advantages, was sustained significantly 

by the involvement of Dr. D.F. Malan with Die Burger. Of 

cardinal importance also was the part played by two editors, 

A.L. Geyer and P.A. Weber, in the period 1934 to 1948. Their 

personal support of Dr. Malan in establishing and consolidating 

the National Party during the years 1934 to 1948 had a decisive 

influence on South African political history.

The role assumed by Die Burger in the period of Coalition 

and Fusion, as well as the close bond it had established 

with its readership, made it a potent political force, particu

larly in the Cape Province. At the same time it gained for 

itself an important position of power within the National 

Party of South Africa. In all of this Geyer was a central 

figure - officially as editor, but more particularly also 

in a personal capacity.

Die Burger's efforts over the years in advancing the cultural 

cause of Afrikaners led the paper to become a co-founder 

of the National Party's philosophy of apartheid. The implemen

tation of this ideology was regarded as the only way in which 

the cultural and political rights of Afrikaners could be 

safeguarded and maintained.
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After 1939 the paper proved instrumental in bringing the National 

Party to power in the election of 1948. It regularly attacked 

General J.C. Smuts and his United Party on a wide political 

front, pointing out their shortcomings in various areas. 

Especially during and immediately after World War II it severely 

criticized the Smuts government for being incompetent, and 

it undoubtedly achieved political success with this strategy.



(iii)

OPSOMMING

In die perswese van Suid-Afrika het Die Burger gedurende

die dertiger- en veertigerjare ’n besondere plek beklee. A1 

was dit nie ’n koerant met reusesirkulasiesyfers nie, is dit 

gerespekteer omdat dit onder meer ’n besonder bevoegde redaksie 

en bestuurspan gehad het. Die wyse waarop hy sy direkte

teenstander, Die Suiderstem, in die stof laat byt het, lewer 

bewys van Die Burger se krag en invloed, veral in sy hinterland.

Die Burger en die Nasionale Party van Kaapland se noue verbinte- 

nis het tot gevolg gehad dat hulle ’n gedugte span gevorm 

het. Die verbintenis, wat wedersydse voordele ingehou het, 

is grootliks versterk deur D.F. Malan se betrokkenheid by

Die Burger. Die rol wat die twee redakteurs A.L. Geyer en

PJA. Weber in die tydperk 1934 tot 1948 gespeel het, moet 

as van kardinale belang beskou word. Veral die persoonlike 

ondersteuning wat hulle aan D.F. Malan gegee het in sy opbou 

van die Nasionale Party in die jare 1934 - 1948, het ’n deurslag- 

gewende uitwerking op die Suid-Afrikaanse politieke geskiedenis 

gehad.

Die rol wat Die Burger gedurende die koalisietydperk en daarna 

tydens samesmelting gespeel het, asook sy besonder noue verbinte

nis met sy lesers, het die koerant veral in Kaapland ’n baie 

belangrike politieke faktor gemaak. Dit het aan hom ook ’n 

besondere posisie van mag binne die Nasionale Party van Suid- 

Afrika laat inneem. Hierin het Geyer as redakteur, maar veral 

in sy persoonlike hoedanigheid, ’n groot rol gespeel.

Die Burger se jarelange bydrae as kultuurbouer van die Afrikaans- 

sprekendes het meegewerk dat die koerant as mede-skepper 

van die Nasionale Party se apartheidsfilosofie opgetree het. 

Die filosofie is beskou as die enigste wyse waarop die Afrikaans- 

sprekende se kulturele en politieke regte beskerm en bestendig 

kon word.
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As praktiese instrument het dit veral ná 1939 ook meegehelp

om die Nasionale Party aan bewind te bring in 1948. Die koerant

het J.C. Smuts en die Verenigde Party gereeld aangeval en

op alle gebiede aan die kaak probeer stel. Veral gedurende

en na die Tweede Wereldoorlog het die koerant die Smuts-bewind 

as ’n onbevoegde regering aan sy lesers voorgehou, 'en het sekerlik 

sukses daarmee behaal.
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V O O R W O O R D

Met hierdie proefskrif word gepoog orn Die Burger se invloed

in die blanke Suid-Afrikaanse partypolitiek gedurende die 

dertiger- en veertigerjare te bepaal. Daarmee tesame word 

die koerant se optrede en invloed in Kaapland, sy hinterland, 

waar hy ’n direkte invloed kon uitoefen, beskryf en verklaar. 

Dit het my genoop om die samewerking wat daar tussen die Nasionale 

Party van Kaapland en Die Burger opgebou is, in groter besonder- 

hede te bestudeer. Voortvloeiend hieruit is die rol wat die

samewerking in die opkoms van die Nasionale Party en die uiteinde- 

like oorwinning in 1948 gespeel het, ontleed.

Die Burger het homself gereeld "die gewone man se vriend" 

en "die volk se biblioteek" genoem. Die geldigheid van hierdie 

aansprake moes daarom deurgasns getoets word. Hoewel die 

blad se briewekolomme in dié opsig ’n barometer is, bly dit 

uiters moeilik om die geldigheid van sulke stellings statisties 

te meet. My hooftaak was egter om die koerant se betrokkenheid 

by die belangrikste politieke, sosiale en ekonomiese aangeleent- 

hede te ondersoek en sy invloed op sy lesers ‘te probeer bepaal.

Vi Verdere doelstelling van hierdie proefskrif is om A.L. Geyer 

se invloed op die blanke Suid-Afrikaanse partypolitiek te 

belig. Sy rol in die N.P. se oorwinning in 1948 kan moeilik 

oorskat word. Gelukkig het van sy persoonlike herinneringe 

aan sleutelgebeurtenisse in die politiek bewaar gebly en dit

het insiggewende lig op politieke besluite en optredes in 

Kaapland sowel as die res van Suid-Afrika gewerp. Sy persoon

like aantekeninge in die A.L. Geyer-versameling was dus van

onskatbare waarde. Dit is egter te betreur dat sy persoonlike 

korrespondensie vernietig is, sodat daardie perspektief nie 

in die proefskrif opgeneem kon word nie.

Die persoonlike indrukke wat Geyer op sy senior medewerkers 

soos C.F. Albertyn, P.A. Weber en P.J. Cillie gelaat het, 

laat verder die kollig spontaan op hierdie uitsonderlike man 

val en onderskryf sy voortreflike vermoëns.
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Die historikus wat sy hand aan die eietydse Suid-Afrikaanse 

persgeskiedenis waag, begeef hom op ’n terrein waar baie landmyne 

voorkom. Hy word dadelik gekonfronteer met ’n gebrek aan gesag- 

hebbende bronne. Die werke van M. Broughton, Press and Politics

of South Africa (Cape Town, 1961); H. Lindsay-Smith, Behind 

the Press in South Africa (Cape Town, 1945); L.E. Neame, 

Today's News Today. The Story of the Argus Company (Salisbury, 

1956); J. Mervis, The Fourth Estate (Johannesburg, 1989); E. 

Potter, The Press as Opposition, (London, 1975) en J. de Villiers 

South African Community and .its Newspapers. A Socio-Historical 

Study (D. Phil-thesis, U.O.F.S., 1976) het genoegsame inligting 

oor die Engelse Pers in Suid-Afrika vir die betrokke tydperk

verskaf. In die verband was veral die proefskrif van De Villiers

’n baie nuttige bron. Onder die werke wat agtergrond oor die 

Afrikaanse pers in Kaapland verskaf het (hoewel sommige ietwat 

partydig is), tel N.J. le Roux, W. A. Hofmeyer (Kaapstad, 

1953); P. Meiring, Vyftig Jaar op die Voorblad (Johannesburg,

1979); Nasionale Pers se Gedenkuitgawe *n Boekie vir Piet 

(Kaapstad, 1985); J.P. Scannell, Keeromstraat 30. Gedenkbundel

van die Ver.jaarsdaq van Die Burger (Kaapstad, 1965); A.J. 

van Wyk, Die Keeromstraat-kliek (Kaapstad, 1983) en J.H.O. du 

Plessis, Die Afrikaanse Pers (D.Phil-proefskrif, U.S., 1943).

Gelukkig leef heelwat persone wat die gebeure van destyds

beleef het, vandag nog. Hoewel hulle kon help am leemtes 

te vul, bestaan die gevaar dat hulle getuienis tekort kon

skiet vanwee bevooroordeling of weens ’n kwynende geheue as 

gevolg van tydsverloop. Die getuienisse van C.F. Albertyn, 

P.A. Weber (sedert onderhoude met hom gevoer is, is hy oorlede) 

en P.J. Cillié het, met bogenoemde in gedagte, tog ’n besondere 

bydrae gelewer om sekere probleme gedeeltelik te ontrafel, 

juis omdat daar nie skriftelike getuienis oor alle fasette 

van die onderwerp bestaan nie. Sou Die Burger se redaksie

en direksie hul volledige korrespondensie met sorg bewaar

het, sou dit vele van die probleme kon oplos. Die beskikbaarheid 

van die notules van die direksie van die Nasionale Pers, asook 

sekere gefragmenteerde stukke van Die Burger se redaksie is
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in die Nasionale Pers-argief beskikbaar. Dit het in ’n groot 

mate gehelp om my na ander bronne te lei wat gesamentlik bygedra 

het om sekere aspekte te rekonstrueer, soos byvoorbeeld die

Ossewa-Brandwag se stryd met die Nasionale Pers.

Die bronnemateriaal wat beskikbaar was, het dit moontlik gemaak 

om die unieke verbintenis wat tussen Die Burger eedie N.P.

van Kaapland ontwikkel het, in meer besonderhede weer te gee. 

Die versamelings van P.W. Botha, N.P. van Kaapland en M.P.A. 

Malan (INEG), D.F. Malan (U.S.) asook A.L. Geyer (Kaapse Argiefbe- 

waarplek) het in die verband baie lig op die onderwerp gewerp. 

Ofskoon sekere versamelings, soos die van P.W. Botha slegs 

gedeeltelik toeganklik was, kan beweer word dat dit nie ’n 

ingrypende invloed op die bevindings van hierdie studie sou 

he nie.

Die enigste toepaslike dokumente wat hoegenaamd nie toeganklik

was nie, is in die argief van die Afrikaner-Broederbond. 

Versoeke om dit te raadpleeg, was onsuksesvol. Nietemin kan 

heelwat relevante en gedetailleerde inligting oor die A.-B.

en sy werksaamhede in talle ander versamelings verkry word. 

In versamelings soos T.E. Donges (Kaapse Argiefbewaarplek),

I.M. Lombard en A. Hertzog (INEG) en veral in die V.P.-argief 

(Unisa) is waardevolle inligting verkry om Die Burger se betrok- 

kenheid by die A.-B. toe te lig en te beoordeel. C.F. Albertyn

en P.A. Weber se bydrae in die verband was ook van onskatbare

waarde. Dit bly egter ’n leemte dat sekere bestaande opvattings 

oor die rol van die A.-B. nie aan die hand van die Bond se

volledige dokumente getoets kon word nie.

’n Belangrike bron oor Die Burger se geskille met die nasionaal- 

sosialisme, is die ongepubliseerde sesdelige verslag, Geskiedenis 

van die Ossewa-Brandwag, wat deur die Geskiedenisdepartement 

van P.U. vir C.H.O. met geldelike hulp van die RGN saamgestel 

is en in 1983 - 84 verskyn het. A1 was dit slegs ’n voorlopige 

studie, bly dit steeds die volledigste beoordeling van die

O.B. in al sy fasette.
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Die V.P.-argief (Unisa) met sy behulpsame en vriendelike personeel 

het duidelike en totaal nuwe lig help werp op Die Suiderstem,

Die Burger se Afrikaanstalige teenstander, wat later van die

toneel verdwyn het. Die argief se pamfletversameling het verder 

ook ’n groot bydrae gelewer tot beter begrip van ander aspekte 

van Die Burger se werkswyse en uitlatings tussen 1934 en 1948.

Inligting uit Die Burger en ander koerante tussen 1934 en

1948 is by wyse van mikrofilms en fotostatiese afdrukke verkry. 

My hoogste waardering gaan aan Unisa se biblioteekdiens en 

by name mev. L. Gerber vir haar behulpsaamheid deur die films

periodiek na Wellington te versend.

As belangrike agtergrondstudies waarteen die waarde van Die

Burger se betrokkenheid by bepaalde politieke, sosiale en

ekonomiese vraagstukke gemeet kon word, is onder meer die 

volgende werke gebruik: J.L. Basson, J.G. Stri.jdom. Sy Politieke 

Loopbaan van 1929 tot 1948 (Pretoria, 1980); W.K. Hancock,

Smuts. The Field of Force, 1919 - 1950 (Cambridge, 1948);

J.H. le Roux (e.a.), Generaal J.B.M. Hertzog. Sy Strewe en 

Stryd, Volume 2 (Johannesburg, 1987); A. Paton, Hofmeyr (Cape 

Town, 1964); H.B. Thom, D.F. Malan (Kaapstad, 1980). Die

werke van M. Roberts en A.E.G. Trollip, The South African

Opposition, 1939 - 1945 (Cape Town, 1947); J.H. le Roux (e.a.) 

se baie nuttige en bruikbare Die Nasionale Party, dele 3 (Bloem

fontein, 1982) en 4 (Bloemfontein, 1986) asook J.J. van Rooyen, 

Die Nasionale Party. Sy Opkoms en Oorwinning, Kaapland se

aandeel (Kaapstad, 1956) kan egter uitgesonder word. Verskeie 

proefskrifte en verhandelings was by spesifieke vraagstukke 

van groot hulp. Hieronder tel: M.J. Grimbeek, Die Politieke 

en Kulturele Rol van Dr. A.J.R. van Rhyn as Redakteur van

Die Volksblad, 1925 - 1948 (D.Phil., U.O.V.S., 1984); J.H.

le Roux, Die "Gesuiwerde" Nasionale Party, 1935 - 1940 (M.A., 

U.Q.V.S., 1972); P.T. Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-sosialisme 

in die Suid-Afrikaanse Pers in Ideologie en Praktyk, 1933

- 1939 (M.A., U.O.V.S., 1978); F.J. van Heerden, Nasionaal-

Sosialisme as Faktor in die Suid-Afrikaanse. Politiek,____ 1933
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- 1948 (D. Phil., U.O.V.S., 1972); N.M. Stulz, The Electoral 

Revival of the National Party in South Africa, 1934 to 1948 

(Ph.d., Boston University Graduate School, 1965) en F.D. 

Tothill, The 1934 General Election (M.A., Unisa, 1987).

Die voltooiing van hierdie werk is vir my moontlik gemaak 

deur aanmoediging, hulp en raad wat ek van alle kante ontvang 

het. Daarom wens ek my dank en erkentlikheid te betuig teenoor 

die volgende:

Die personeel van INEG. vir hul vriendelike diens; Die 

personele van die verskillende argiefbewaarplekke en 

biblioteke vir navorsingsgeleenthede; Mnr. John Matthews, 

bibliotekaris van die Onderwyskollege Wellington, en 

sy personeel, vir hulle onbaatsugtige diens aan my verleen;

Aan alle persone wat aan my persoonlike onderhoude toegestaan 

het in verband met Die Burger en sy mense; Hier wil ek 

in besonder my dank betuig teenoor mev. Hester Joubert 

van die kantoor van die Nasionale Pers vir vriendelike 

en persoonlike diens en hulp; Aan mev. Alta Hugo wat 

die tikwerk onderneem het, hartlike dankie vir puik werk.

-Ten slotte ’n besondere woord van dank en waardering teenoor 

prof. C.F.J. Muller wat as promotor opgetree het. Oor baie 

jare het hy onbaatsugtig sy tyd opgeoffer om my van deskundige 

advies, wetenskaplike voorligting, opbouende kritiek en his- 
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1- DIE PER5 IN SUID-AFRIKA, 1930 - 1950

1 • 1 Die doel van ’n koerant

Die koerant soos ons dit vandag ken, het eers gedurende die sewentien-

de eeu in Europa ontstaan. Die moderne koerant is ’n produk wat
■ 1 ) deur die Engelse burgeroorlog teweeggebring is.

Vandag neem politieke beriggewing ’n baie belangrike plek in die 

koerant in. Die invloed van koerante word nog verder verhoog 

deur die feit dat die mens soveel waarde aan die gedrukte woord 

heg. As die gedrukte woord ook nog die leser se gedagtes, opvattinge 

en begeertes weerspie’el, is die indruk wat dit maak nog soveel 

groter.

Twee persoonlikhede, P.A. Weber en S.F. Zaaiman, wat lank aan

die Nasionale Pers se koerante verbonde was, het albei beweer
2 )

dat ’n koerant soos ’n mens is. Volgens hulle het ’n koerant ’n 

pesoonlikheid, ’n karakter, ’n geloof en ’n definitiewe strewe."^ 

Zaaiman sê voorts dat ’n koerant vir homself getuig en dat hy van 

dag tot dag sy eie geskiedenis skryf.^

Koerante het hul ontstaan meestal aan twee faktore te danke - 

om nuus oor groot wereld- en plaaslike gebeure te versprei, asook 

om bepaalde politieke beginsels te steun. ^

’n Goeie koerant verskaf feitekennis deur nuus te versamel, maar 

alvorens dit gepubliseer kan word, moet dit geëvalueer en geinterpre- 

teer word.^ As nie-verkose verteenwoordigers van die lesers

1. J.M.H. Viljoen, 'n Joernalis Vertel (Kaapstad, 1953), p. 15.
2. J.P. Scannell (saamsteller), Keeromstraat 30, Gedenkbundel vir die Ver.jaarsdaq

van Die Burger (Kaapstad, 1965), p. 18,; S.F. Zaaiman, Die Volksblad, 1935

1940. Opposisiekoerant tot en met die verdwyninq van qeneraal Hertzoq uit

die politiek (ongepub. Manuskrip, Bloemfontein, Oktober 1984), p. 1.

3. Scannell, Keeromstraat 30, p. 18.

4. Zaaiman, Die Volksblad, 1935 - 1940, p. 1.
5. G.D. Scholtz, "Die Afrikaner en sy Pers", Koers, vol. 31, no. 5 & 6, 1943,

p. 346.
6. Viljoen, 'n Joernalis Vertel, p. 10.
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moet die pers ook nog vrylik kritiek uitspreek oor sake van die 
7) -

dag. So ’n pers help om ’n gesonde openbare mening te vorm, wat
8)

op sy beurt ’n groot bydrae tot ’n effektiewe regering kan lewer.

Du Plessis slaan die spyker op die kop deur te sê dat ’n koerant

’n biblioteek, 'n wêreldkaart, ’n daaglikse hoofstuk uit die geskiedenis 

is, maar dat dit ook vir talle lesers ’n belangike bron van inligting 

bied, trouens somtyds hul enigste bron waaruit hulle kennis aangaande
~ 9)

land- en wereldsake kan put. Vir die meeste Afrikaanssprekendes

van voor die dertigerjare was wereldnuus maar bra onbelangrik

omdat baie van hulle toe nog in isolasie geleef het en dit daarom
10)

vir hulle van min betekenis was. Dit was ook verder so dat

dit vir baie Afrikaanssprekende lesers belangrik was om leesstof

te kry wat hul belangstelling dadelik kon wek, wat hulle dus geboei
1 1 )

het om verder te lees. Plaaslike nuus het aan hierdie verwagting

voldoen en het derhalwe tot ’n groot en onmisbare deel van die
12)

Afrikaanse pers ontwikkel. Nuus was vir baie Afrikaanssprekendes

baiekeer slegs van waarde indien dit betrekking gehad het op die
13)

doen en late van mense uit hul eie omgewing.

’n Nuusblad en sy bepaalde groep lesers kan mekaar wedersyds bei’nvloed, 

en selfs ’n "houvas" op mekaar verkry vanwee die feit dat ’n nuusblad

nie 'n radikaal ander gedagterigting kan verkondig as die heersende
, 14)

politieke stroming van die deel van die bevolking nie. Deur

middel van geinterpreteerde inligting en nuus aan sy lesers

7. J.H.O. du Plessis, Die Afrikaanse Pers (Ongepub. D.Phil.-proefskrif, U.S.,

1943), p. 284,

8. Viljoen, ln Joernalis Vertel, p. 11.

9. Du Plessis, Die Afrikaanse Pers, p. 371.

10. Scholtz, "Die Afrikaner en sy Pers", p. 346.

11. Viljoen, ’n Joernalis Vertel, p. 13.

12. Scholtz, "Die Afrikaner en sy Pers", p. 346.

13. Viljoen, 'n Joernalis Vertel, p. 11.
14. P.T. Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-Sosialisme in die Suid-Afrikaanse Pers

in Ideoloqie en Praktyk, 1933 - 1939 (Ongepub. M.A.-verhandeling, U.O.V.S.,

1978), p. i.

15. Ibid., p. 12.
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bearbei die koerant nie alleen die openbare politieke mening
16)

nie, maar help ook om hierdie mening te vorm. Sodoende kom

dié koerant in so ’n posisie om soms feitlik aan sy lesers voor
17) 18)

te skryf en om ’n openbare meningsbasis op te bou.

Verder is dit die pers se taak om betroubare inligting aan sy 

lesers te verskaf. Daarom was dit gedurende die dertigerjare 

van groot belang dat die pers ’n sonderlinge posisie in die Unie 

beklee het. Die vryheid van die pers is in geen wetgewing van

die Unie vasgelê nie, maar is nougeset beskerm deur sowel die

parlement as die pers self. Die staat het horn bykans glad nie
• • 19)ingelaat met die nuusdienste of beriggewing van die pers nie.

1.2 Die aard van die pers gedurende die dertiger- en veertiqer- 

Jare

Dwarsdeur die jare was daar ’n groot kloof tussen die Engelstalige 

en Afrikaanstalige koerante. Dit is ’n kloof wat ontstaan het

omdat die grootste gedeelte van die Afrikaanstalige koerante 

gekoppel was aan Afrikanernasionalisme. Sedert die ontstaan 

van Afrikaans was dit die selfopgelegde taak van die Afrikaanse

koerante om die belang van die Afrikaanse taal, asook die mense

wat dit praat, te beskerm.

Gedurende die tydperk het koerante ’n besondere rol gespeel. Dit 

was, afgesien van die radio, die belangrikste bron wat die ontwikkel- 

de en minder ontwikkelde lede van die gemeenskap van gesaghebbende

16. J. Wessels, Die Samehgnq van Koerant en Politieke Party: Struktureel-analities

en Histories Beliq (Ongepub. M.A.-verhandeling, U.O.V.S., 1979), p. 77.

17. Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-Sosialisme, p. i.

18. Wessels, Die Samehanq van Koerant en Politieke Party, p. 77.
19. Du Plessis, Die Afrikaanse Pers, p. 284.
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/s on ï
kommentaar en ’n oorsig van wêreldgebeure kon voorsien. 5o
effektief was Die Burger op die gebied dat Gwendolyn Carter beweer,

"Only Die Burger and the more outstanding among the English-language
2 1 )

papers can be said to perform the task adeguately". Ook A.J. 

van Wyk meen dat die rol wat Die Burger in die dertigerjarl 

en die veertigerjare gespeel het, beslissend was.

Verskille tussen die nuusblaaie in Suid-Afrika in die dertigerjare

was hoofsaaklik gebaseer op politieke verskille tussen die onderskeie

blanke taalgroepe. Koerante het dan voorts die nuus ingekleur
23)

met die spesifieke taalgroep wat hy ondersteun, in gedagte.

Die gebruik was om die opposisiekoerant in die slegste moontlike

lig te stel. Dit het meegebring dat sowel die Afrikaanse as

Engelse koerante ’n swak beeld van die party wat hulle nie gesteun

het nie, voorgehou het. Afrikaanstalige koerante is oor die
24)

algemeen baie selde deur Engelssprekendes gelees. In Kaapstad

en omgewing was daar egter aanduidinge dat ’n redelike groep
25)

Engelssprekendes gereeld Die Burger gelees het. Gebeurtenisse 

is egter dikwels verskillend geïnterpreteer en daardeur is 'n 

baie ernstige probleem geskep deurdat die meerderheid van die 

Engelssprekendes nie hul Afrikaanse bure kon verstaan nie. Omdat 

baie Afrikaanssprekendes sowel Engelse as Afrikaanse koerante 

gelees het, is hulle in staat gestel om ’n breër politieke siening 

te ontwikkel as hul Engelssprekende landgenote wat hoofsaaklik 

Engelse koerante gelees het.

In die dertiger- en veertigerjare het geeneen van die groot Engels- 

talige koerante die Nasionale Party (N.P.) se standpunt gesteun 

nie. Indien van die Ergelstalige koerante met die regering verskil 

het, het hulle liewer geen amptelike party gesteun nie, of soos

20. Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-Sosialisme, p. 284.
21. G.M. Carter, The Politics of Inequality. South Africa since 1948 (London,

1958), p. 46.
22. A.J. van Wyk, Die Keeromstraat-kliek(Kaapstad, 1983), p. 5.

23. Carter, The Politics of Enequality, p. 37.
24. Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-Sosialisme, p. 29 ; M. Broughton, Press

and Politics of South Africa (Cape Town, 1961), pp. 12 - 13.

25. Carter, The Politics of Inequality, p. 38.
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die Natal Mercury en die Daily Dispatch wat na samesmelting die 

Dominium Party in Natal gesteun het.

Omdat die minderheid Afrikaanssprekendes destyds gereelde lesers
27)

was, is Afrikaanse koerante en tydskrifte aanvanklik swak gelees.

W.A. Hofmeyer meld dat daar teen 1936 slegs drie Afrikaanse dagblaaie

in die Unie was teenoor 12 Engelstalige dagblaaie, 27 Afrikaanse

weekblaaie teenoor 89 Engelstalige weekblaaie, asook 20 ander
28)

Afrikaanse blaaie teenoor 32 sodanige Engelstalige blaaie.

’n Gebrek aan leeslus en ’n gevolglike onkunde by ’n groep Afrikaans

sprekendes was een van die oorsake waarom die Afrikaanstalige 

blaaie minder as Engelse blaaie gelees is. D.F. Malan het by

geleentheid gesê dat daar ’n groot gebrek aan politieke opvoeding

onder die Afrikaanssprekendes bestaan het en dat ’n groot deel
29)

van hulle nie daagliks ’n koerant gelees het nie. Daarom was

dit verstaanbaar dat, soos hierbo genoem is, die Afrikaanse lesers- 

kring soveel kleiner as die Engelse was.

In die dekades was die Nasionale Pers Beperk die leier van die 

Afrikaanse persmaatskappye, met Die Burger ’n reus onder die Afri

kaanstalige koerante wat sirkulasiesyfers betref. Daarom beweer 

Lindsay Smith dat die koerant "has been a high-class production

run on modern lines". Dit ten spyt was Die Burger of enige

ander Afrikaanse dagblad se sirkulasiesyfers glad nie so hoog 

soos die van enige van die groot Engelstalige dagblaaie nie/ 

Die Nasionale Pers het verder nog Die Volksblad in Bloemfontein en 

Die Oosterlig in Port Elizabeth uitgegee.

26) J. de Villiers, South African Community and its Newspapers, ft Socio-Historical

Study (Llnpub. D.Phil-thesis, U.O.F.S., 1976), p. 337.

27) Scholtz, "Die Afrikaner en sy Pers", p. 36.

28. Die Burger, 25 April 1936.

29. Die Burger, 27 Junie 1941.

30. H. Lindsay-Smith, Behind the Press in South Africa (Cape Town, 1945), p. 33.

31) Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-Sosialisme, p. 29.
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In die Transvaal het die Nasionale dagblad, Die Transvaler, in

1937 tot stand gekom. Die stryd vir sy oorlewing was so hewig

dat sy beherende maatskappy, die Voortrek^erpers, eers gedurende

1943 die eerste keer ’n wins getoon het, en selfs daarna was

die koerant se voortbestaan gedurig in gevaar.

Die ander Afrikaanstalige dagblaaie het die V.P. vir die hele

tydperk onder bespreking, of ’n gedeelte daarvan, gesteun. Die

Vaderland en Die Volkstem is egter merendeels in die Transvaal

en die Vrystaat versprei. Die Suiderstem, direkte mededinger

van Die Burger, is uitgegee deur die Unie-Volkspers Beperk. Die

koerant is gestig om onder meer die invloed van Die Burger te

beperk, "but it has never attained the success of Die Burger,

although it has the backing of the United Party".

In al die belangrike stede in die land is 'n Engelstalige koerant

gedruk. Die Argus-groep was die grootste en sterkste groep in Suid-

Afrika, waartoe The Star (Johannesburg), Cape Argus (Kaapstad),

Daily News (Durban) en The Friend (Bloemfontein) behoort het.

Ander belangrike Engelstalige koerante was die Rand Daily Mail

(Johannesburg), Cape Times (Kaapstad) en die Port Elizabeth-koerante,
34)

die Eastern Province Herald en die Evening Post.

Korrekte sirkulasiesyfers ten opsigte van al die koerante kan

nie verstrek word nie, aangesien daar voor 1947 geen wetlike verplig- 

ting was om dit bekend te maak nie.

32. J.P. Scannell (saam.), Keeromstraat 30, Gedenkbundel vir die Ver.jaarsdag van
Die Burger (Kaapstad, 1965), p. 16; Lindsay-Smith, Behind the Press in

South ftfrica, p. 34.
33. S. Patterson, The Last Trek, ft Study of the Boer people and the Afrikaner

Nation (London, 1957), p. 125.

34. 3.H. le Roux, Die "Gesuiwerde" Nasionale Party, 1935 - 1940 (ongepub. M.A.-

verhandeling, U.D.V.S., 1972), p. 89 ; Standard Encyclopaedia of Southern

Africa, vol. 8 (Cape Town, 1973), pp. 196 - 197.
35. Lindsay-Smith, Behind the Press in South ftfrica, p. 27.
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Omdat Afrikaans nie in die buiteland verstaan is nie, het die 

Suid-Afrikaanse Engelstalige blaaie daar dus feitlik ’n monopolie 

besit en was die invloed van die Engelse pers oorweldigend. The 

Star was teen 1944 die mees aangehaalde koerant van die Unie in 

die buiteland. Dit het daagliks ongeveer 80 000 lesers aan die 

Rand gehad, wat beteken het dat dit die grootste dagblad in

die Unie was.

Seker die grootste kontras tussen die Engelstalige en Afrikaanse 

koerante was die haas onbeperkte finansiële bronne waaroor eersge-
3 7 )

noemde beskik het. Weens die aanvanklike tekort aan betroubare 

adverteerders het die Nasionale Pers hulle wins gemaak uit ’n gekombi- 

neerde tydskrif-^ en boekwinkelhandel.

Ten tweede het die pers eintlik ’n volkspers geword. So ’n volkspers
40)

behoort aan duisende aandeelhouers en daarom was daar nie iets

soos 'n Afrikaanse koerantmagnaat nie. Daar word selfs beweer

dat die Nasionale Pers meer aandeelhouers gehad het as al die

Engelstalige koerante in die Unie tesame, want die pers alleen
41)

het 3000 aandeelhouers gehad. Die nuusblaaie van volksperse

is nie die besittings van ’n politieke party nie en aanvaar ook

geen amptelike opdrag van so ’n party nie. Maar weens die feit

dat ’n koerant soos Die Burger deur die toedoen van politieke

leiers, wat bepaalde standpunte gehuldig het, opgerig is en verder

deur ’n politieke party se ondersteuners opgebou is, het hierdie

koerant, soos ander volkspers-nuusblaaie, as ’n party-orgaan ’n

onafskeidbare deel van die partypolitieke stelsel in die Unie
42)

geword. In November 1942 het A.L. Geyer die standpunt gestel

36. Ibid., p. 20.
37. Sien hoofstuk 1.3 vir meer besonderhede.

38. Die Huisgenoot wat in 1916 gestig is.

39. Patterson, The Last Trek, p. 126.; Sien hoofstuk 2.1 vir meer besonderhede.

40. Du Plessis, Die Afrikaanse Pers, p. 289.

41. G.H. Calpin, There are no South Africans (London, 1944), p. 323.

42. Du Plessis, Die Afrikaanse Pers, p. 292.
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dat ’n koerant wat beoog om ’n volkskoerant te wees, horn met drie

belangrike take moet besig hou, naamlik om politieke vryhede en

regte te verseker, ekonomiese selfstandigheid te bekom, asook

kulturele groei aan te wakker. Volgens Geyer het Die Burger altyd

gepoog om ’n volkskoerant te wees en in die 27 jaar van sy bestaan
43)

het hy op al drie hierdie gebiede ’n groot bydrae gelewer.

Die posisie en optrede van die redakteurs van die Engelstalige

en Afrikaanstalige koerante het ook noemenswaardig verskil. Die

Afrikaanse redakteurs was, veral vanweë hulle toegewydheid aan
44)

hul saak, baie gedugte opponente. Die Afrikaanse redakteurs

was dikwels ook invloedryker as hul Engelstalige ewekniee, wat

in sommige gevalle deur hulle sakebestuurders oorskadu en voorgese 
45)

is. Die Afrikaanstalige redakteurs se bevoegdhede word baie

goed gei’llustreer deur die volgende uitspraak van ’n Engelssprekende

joernalis, "They can talk as well as write. They can pass from

Afrikaans to English with a facility that leaves English editors 
46)

standing". Die Engelstalige koerante se saak by die publiek 

is verswak deur die feit dat die "Engelse saak" nie aan die Afri

kaners d.m.v. Afrikaans oorgedra kon word nie. "The case is there 

allright, but the bottom is knocked out of it once the Englishman 

admits in speech that he, a leader of the public opinion, knows 

so little Afrikaans that he can neither read editorial comments

of the Afrikaans Pers nor answer the Afrikaans challenge in an
47)

editorial conference". Hierdie uitspraak oor die Engelstalige 

pers het in die dertiger- en veertigerjare dikwels korrek geblyk 

te wees.

43. A. 1890, A.L. Geyer-versameling, leer 3, Toespraak gehou op 'n Burger-aand,

11 November 1942.
44. Calpin, There are no South Africans, p. 325.

45. Patterson, The The Last Trek, p. 127.
46. Calpin, There are no South Africans, p. 325.

47. Ibid., p. 320.
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1.3 Die Engelstalige pers in die Unie

Een van die opvallendste kenmerke van die Engelstalige koerante

is dat almal die een of ander tyd die S.A.P., Unioniste Party,
48) -

V.P. of Dominiumparty ondersteun het. Die koerante het wel

gedurende die eerste vyf dekades van die Unie bepaalde politieke 

beleidrigtings gesteun, maar was nooit so nou verbonde aan die 

partypolitieke stelsel soos dit wel die geval met die Afrikaanse 

koerante was nie.

Groot bedrae buitelandse kapitaal, tesame met Suid-Afrikaanse 

fondse, is gebruik om die Engelstalige koerante te bedryf en 

te beheer. "^Die grootste koerantgroep in die tyd, die Argusgroep,

is beheer deur die Argus Voting Trust, bestaande uit ’n beleidmakende
51) '

driemanskap. Sedert 1910 was alle direkteure van die groep

afkomstig van twee myngroepe, Central Mines en Rand Mines, wat
52)

beide deur buitelandse kapitaal beheer is. Van 1913 tot 1948

was daar slegs twee trustees, naamlik John Martin en sir Reginald

Holland. Hulle beheer oor die groep se nuusblaaie was absoluut

en oorheersend?^ ’n Totale getal van 372 000 aandele is gehou

deur 121 aandeelhouers maar twee derdes of 218 719 van die aandele
54)

is gehou deur groot myngroepe.

48. De Villiers, South African Community and its Newspapers, p. 337.
49. Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-Sosialisme, p. 30.
50. Carter, The Politics of Inequality, p. 38.

51. E. Potter, The Press as Opposition (London, 1975), p. 57.

52. Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-Sosialisme, p. 31; Lindsay-Smith, Behind

the Press in South Africa, p. 82.

53. Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-Sosialisme, p. 31.
54. P.V. 451, A. Hertzog-versameling, lêer 1/319/1/2, dokumente 1930 - 1949.

Die volgende myngroepe het sulke aandele teen 1949 besit: Barnato Brothers

(London) - 29454; Central Mining Investments - 58465; Johannesburg Consolidated 

Investments - 93356; Rand Mines - 37444. Die totaal van hierdié aandele 

was dus beherend.
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Die mynmagnaat, sir Abe Bailey, het byvoorbeeld tot sy dood ’n 

beherende aandeel in die groot Randse koerant, die Rand Daily 

Mail, gehad.

Die Kaapse oggendblad die Cape Times, is eweneens deur ’n klein 

groepie persone beheer deurdat hulle die groot aandeelhouers w a s . ^

Hoewel De Villiers meen dat mynbelange nie so ’n groot invloed
57)

op die Engelse koerante gehad het nie, is dit steeds opvallend 

dat myngroepe so ’n groot hoeveelheid aandele in al die maatskappye 

besit het. ‘

Die grootste persoorlog in die Suid-Afrikaanse persgeskiedenis
59)

het gedurende die dertigerjare uitgebreek. Die stryd het daarin

gelê dat die bestaande Engelstalige pers nie enige mededingers

geduld het nie. I.W. Schlesinger, die hooffiguur in die stryd,

het in 1890 in Suid-Afrika aangekom en het ’n fortuin uit versekering,

sitrusboerdery, eiendomme en vermaaklikhede in die Unie gemaak. Daar

is onder meer beweer dat hy, afgesien van die spoorweë en die
6 0 )

myne, die grootste werkverskaffer in Suid-Afrika was. Die kruitvat

was alreeds gelaai met Tielman Roos, Colin Steyn en Arthur Barlow

se steun vir ’n onafhanklike pers, tydens die goudstandaardkrisis

van 1932. Twee jaar later is die Union Newspapers Limited deur

die drie gestig. Vanaf 1934 het hulle die Sunday Express uitgegee,

maar Roos het bedank as gevolg van ’n interne dispuut en Schlesinger,

wat op daardie tydstip ’n drukpers vir sy eie maatskappye se behoeftes

gesoek het, het die Sondagblad oorgeneem en ’n nuwe maatskappy,
62)

Newspapers of Africa, gestig. Om nuus aan hom te verskaf, het

55. Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-Sosialisme, p. 31.

56. P.V. 451. A. Hertzog-versameling, lêer 1/319/1/2, dokumente 1930 - 1949.

57. Oe Villiers, South African Community and its Newspapers, pp. 347 - 350.

58. P.V. 451, A. Hertzog-versameling lêer 1/319/1/2, dokumente 1930 - 1949.

59. Calpin, There are no South African, p. 321.
60. L.E. Neame (compiler), Today’s News Today. The Story of the Argus Company 

(Salisbury, 1956), p. 343.

61. Ibid., p. 243.

62. De Villiers, South African Community and its Newspapers, p. 356.
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hy die nuusagentskap, Africopa, oorgeneem ten einde Reuter,

die pers se nuusagentskap wat beheer is deur Reuters Ltd., Argus 
. 64)

Printing Ltd., asook deur die Cape Times Ltd., teen te werk. Vol-

gens die Amerikaanse model het hy sy koerante se verspreiding 

gemoderniseer. Baie gou het hy die Sunday Express, Sunday Tribune
----------------<-------------------------- ----------------^

en die twee dagblaaie, die Daily Express en Daily Tribune uitgegee.

Dit was egter 'n fout om die bestaande koerantreuse die stryd 

aan te se.^^Die Argusgroep se reaksie hierop was om die tipografie 

en verspreiding van sy groep se koerante te verbeter.^ Schlesinger 

se verliese as gevolg hiervan was aansienlik en na onderhandelinge

is sy koerantbelange in Maart 1939 hoofsaaklik deur die Argusgroep
68)

oorgeneem.

69)
Die Burger het deurgaans verwys na die "Hoggenheimer-pers"

ter afkraking van die deur-die-geldmag-beheerde Engelse pers.

Die "Hoggenheimer" was eintlik ’n skepping van Die Burger se spot-

prenttekenaar, D.C. Boonzaier. Hoggenheimer is voorgestel as

'n ryk, vet en suinige satiriese karakter wat die Suid-Afrikaanse

mynmagnate voorgestel het. Boonzaier en Die Burger het die geldmag
70)

daarmee verpersoonlik, maar ook buitelandse kapitaaluitbuiting,

asook die onaanvaarbare aspekte van Britse imperialisme probeer
71)

uitwys.

63)

Met die eerste sprake van ’n V.P.-dagblad in Afrikaans vir die^^ 

Kaap in 1936 het Die Burger dit dadelik aan hierdie geldmag gekoppel. 

"In die verlede", so het die blad geskryf, "het die mynbase dit

63. Lindsay-Smith, Behind the Press in South Africa, p. 135.

64. De Villiers, South African Community and its Newspaper, p. 357.

65. Neame, Today's News Today, p. 244.

66. Standard Encyclopaedia of Southern Africa, vol. 8, p. 196.

67. Neame, Today's News Today, p. 246.

68. Standard Encyclopaedia of Southern Africa, vol. 8, p. 196.

69. Dit was 'n karakter uit h ou musiekblyspel, "Hoggenheimer of Park Lane", in

The Girl from Kays' met Owen Hall as die regisseur, wat die eerste keer in

1902 aangebied is.

70. Van Wyk, Keeromstraat-kliek,Dramatis personae.

71. Standard Encyclopaedia of Southern Africa, vol. 5, p. 560.

72. Sien hoofstuk 2.8 vir meer besonderhede.
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versmaai om die Afrikaanssprekende publiek deur middel van Afrikaanse

koerante te probeer bearbei. Deur hulle is ’n reeks sterk Engelse

dagblaaie in die lewe geroep om die imperialistiese leer te verkondig

en om hul belange te bepleit ... In die qeval van hul blad in
7.3)

die Noorde het generaal Hertzog die sluier in sover opgelig

dat hy verklaar het dat die meeste geld van 'Engelssprekendes'

kom. Die Engelssprekende publiek is dit sekerlik nie", skryf Die 

Burger, "maar Hoggenheimer is mos ook Engelssprekend". Met

Die Burger se mondigwording het D.F. Malan gewaarsku teen al die
• 75)

gevare van die kapitalistiese Engelse pers. Dit was duidelik

dat Die Burger die Hoggenheimer-beeld gereeld as 'n groot gevaar

vir die voortbestaan van Afrikanernasionalisme sou voorhou. Teen

1946 het die Engelstalige koerante steeds baie groter sirkulasie-

syfers as die Afrikaanstalige koerante gehad en dit onderstreep

juis Die Burger se vrees vir die invloed wat hierdie koerante
, u- 76)kon he.

1.4 Beheer van die Afrikaanse pers

Die stigting en vestiging van die meeste Afrikaanse koerante was
77)

deel van die volksbeweging, in so ’n mate dat G.D. Scholtz beweer

dat die Afrikaanse pers sy ontwikkeling slegs aan politieke faktore
78)

te danke gehad het. Om hierdie gebondenheid en selfs ineenge-

73. Die Vaderland.
74. Die Burger, 31 Julie 1936.

75. Die Burger, 25 Julie 1936.
76. P.V. 451, A. Hertzog-versameling, lêer 1/319/1/2, Volgens adv. van Zyl, bestuurder

van Die Transvaler, was die volgende geskatte sirkulasiesyfers aan horn bekend:

The Star 120000 
Sunday Times 140000 

Cape Times 60000 

Die Vaderland 40000 

Die Burger 30000 

Die Volksblad 7000.

77. Wessels, Die Samehanq van Koerant en Politieke Party, p. 114.

78. Scholtz, "Die Afrikaner en sy Pers, p. 346.
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strengeldheid verder te verduidelik, beweer Herbst: "Hierdie koerante 

was deel van ’n monolistiese eenheid: kerk, politici, kultuur en 

koerant was almal bondgenote in die Afrikaanse nasionale daarstelling 

(Jit hierdie tyd dagteken die besondere gebondenheid tussen die
79)

Afrikaanse koerant en die politieke strewe van die Afrikaner".

Soos reeds aangedui, was die Afrikaanse pers hoofsaaklik ’n volkspers

waarin groot gedeeltes van die Afrikaanse volk aandeelhouers was.

Hieroor het Die Burger tydens sy veldtog om geld in te samel vir

die oprigting van Die Transvaler horn soos volg uitgespreek: "Soos

met die koerante van die Nasionale pers, kom die nuwe Nasionale

dagblad vir die Rand uit die Afrikanervolk, sal hy die eiendom

wees van die volk, en kan hy as sodanig geen ander wil te vertolk

he as die van die volk nie. Soos met die Nasionale pers is sy

stigting ’n opdraande taak: nie uit die oorvloed van die mynbase

nie, maar uit die armoede van die Afrikanervolk word die geld
80)

bygedra". Carter onderstreep hierdie aspek dat die Afrikaanse

pers, in teenstelling met sy Engelse eweknieë, ’n volkspers is

wat volkome deur Afrikaanse kapitaal, veral duisende klein aandeel-
« 81)

houers, tot stand gekom het en beheer word.

Die Afrikaanse pers wat lank na die Engelstalige koerante tot 

stand gekom het, was baie meer roepingsbewus en was ingestel om 

die Afrikaanse kultuur te dien. Dit het veroorsaak dat die Afri

kaanse pers in ’n wurggreep van die politieke strominge beland 

het. Die gevolg was dat die pers in ’n toenemende mate ’n partypoli-

tieke pers geword het. Tog het die nuusblaaie nooit soos partyorgane
82)

aan politieke partye behoort nie.

79. D.A.S. Herbst, Die Dilemma van die Moderne Koerant: 'n Historiese Ondersoek

met Toespitsing op Maatskaplike Ekonomiese en Politieke flspekte. (Ongepub. 

D.Phil.-proefskrif, P.U. virC.H.O., 1973), p. 222.

80. Die Burger, 31 Julie 1936.

81. Carter, The Politics of Inequality, p. 38.

82. Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-Sosialisme, p. 35.
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Die beleid van die koerante is deur die direksies bepaal, maar

die politieke leiers het sitting in die direksies gehad, waar
' 83)

hulle inspraak in die beleid gehad het. Die deelname van die

politici het verseker dat die nuusblaaie nie kon afwyk van die
• • 84}

rigting wat deur die bepaalde politieke party voorgestaan is nie.

Met verloop van tyd het die Afrikaanse pers ’n houvas op die gedeelte

van die volk verkry wat dieselfde politieke denke gehuldig het;

trouens, die Afrikaanse pers kon in der waarheid vir sy lesers
85)

voorskryf. Dit is dan juis deur middel van hierdie aspek dat

Die Burger dit reggekry het om so ’n wye invloed uit te oefen.

Herbst beweer selfs dat die invloed so groot was dat, "Sonder

Die Burger sou die N.P. nie in 1924, moontlik ook nie in 1929

en seker nie in 1948 aan bewind gekom het nie. Sonder Die Burger

sou ons nie die eerste ekonomiese beweging met die geboorte van

Santam en Sanlam gehad het nie ... Sonder Die Burger en die ander

publikasies van die Nasionale pers, sou ons taal nie gestaan het
86)

waar dit vandag staan nie". .

Die volksperse het verder onderneem om die Afrikaanse letterkunde 

deur middel van die boek binne bereik van die Afrikaanssprekendes 

te bring. Die uitgewersafdeling van die Nasionale pers, wat reeds 

in 1917 in die lewe geroep is, het sodoende grootliks. bygedra
Q / )

tot die opwekking van die Afrikaanssprekendes se leeslus.

Die Nasionale pers was byvoorbeeld teen 1948 die belangrikste 

Afrikaanse uitgewersfirma.

Die Burger, asook van die ander Afrikaanse koerante, het met verloop 

van tyd die tegniek vervolmaak om die Afrikaanssprekende in ’n

83. Ibid., p. 36.:Van die 34 direkteure van die viex Volksperse (Nasionale pers,

Afrikaanse pers, Unie-Volkspers en Voortrekkerpers) was teen 1940 30 erkende 

politieke leiers in die Unie.

84. Du Plessis, Die Afrikaanse Pers, p. 292.

85. Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-Sosialisme, p. 36.

86. D.A.S. Herbst, "Die Afrikaanse koerant - 'n Kitsoorsig", Acta Diurna Historica,

vol. 2, no. 4, p. 1.

87. Du-Plessis, Die Afrikaanse Pers, p. 339.

88. Ibid., pp. 341 - 344.
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groot mate te mobiliseer om sodoende verdienstelike sake te onder- 

steun. Hy het dit reggekry om groot getalle lesers te oortuig 

om fondse vir kulturele sake by te dra.

Die wisselwerking tussen pers en lesers, wat in der waarheid deur 

die pers gemanipuleer is, word duideliker as Die Burger se bydrae 

ontleed word. Daarna behoort geen twyfel meer te bestaan oor 

die dinamiese rol wat Die Burger, tesame met die oorgrote meerderheid 

van die res van die Afrikaanstalige pers, in die geskiedenis van 

die Afrikaanssprekendes gespeel het nie.

1.5 Die verspreiding van nuus

Teen die middel van die vorige eeu het Reuter in Duitsland ’n nuus-

diens ingestel. Spoedig het dit in ’n Europese nuusverspreidingsdiens

ontwikkel. Die koerante wat daarvan gebruik gemaak het, moes
89)

slegs die naam "Reuter" onderaan elke berig vermeld.

Voor 1937 is die buitelandse en binnelandse nuus in die Unie alreeds

grotendeels deur die Reuter-nuusagentskap gehanteer.^*^ Maar die

nuusagentskap was teen die tyd ’n gevestigde Britse nuusagentskap.

Volgens ’n vroeere hoof van Reuter, sir Roderick Jones, het die

agentskap waarskynlik meer gedoen as enige ander enkele instelling

om ’n Britse atmosfeer te skep en sodoende eg Britse begrippe te
91)

propageer oral waar Reuter gefunksioneer het. Die Afrikaanse 

pers het vanweë hierdie invloed ook die beriggewing van die ander 

belangrikste wêreldwye nuusdienste verlang. Verder het die Afri

kaanse pers ’n probleem ondervind met die metode van Reuter. Alle 

buitelandse berigte wat vir Suid-Afrika bestem was, moes vanweë

89. Viljoen, 'n Joernalis Vertel, pp. 17 - 18.

90. Du Plessis, Die ftfrikaanse Pers, p. 278.

91. Ibid., p. 388.
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’n ooreenkoms met Reuter eers in Londen vir die Unie se publiek
92)

voorberei word.

Veral die Afrikaanstalige koerante het vanaf ongeveer 1930 begin 

aandring op ’n aandeel in die Reuter S.A. Press Agency. Gedurende

1938 is die Suid-Afrikaanse Pers-Assosiasie (S.A.P.A.) deur al

die Suid-Afrikaanse nuusblaaie tot stand gebring. S.A.P.A. het
i 93)

daarna die binnelandse nuusdiens by Reuter oorgeneem. Die Afri

kaanse pers, bewus van die propaganda wat Reuter steeds gevoer

het, het met verloop van tyd ’n doeltreffende teenmiddel gevind,

naamlik die bespreking van buitelandse aangeleenthede in ’n afsonder- 

like rubriek op ’n prominente plek in hul koerante. In Die Burger 

was daar op die hoofartikelblad ’n daaglikse rubriek "Buitelandse

Oorsig", wat lank op ’n bekwame wyse deur Frederik Rompel behartig 
94)

is. In 1945 het die Nasionale Pers vir E.A. Malga as sy buite

landse verteenwoordiger in London aangestel, in ’n poging om nog
95)

meer objektiewe nuus te bekom.

Die pers in die Unie was geheel en al onafhanklik van die staat 

in soverre dit die insameling en verspreiding van nuus betref 

het. Die binnelandse nuus is voorts aangevul deur die onderskeie 

nuusblaaie se eie korrespondente en ook ten opsigte hiervan was 

daar geen staatsbeheer nie.

Dit het ook soms gebeur dat ’n berig of hoofartikel in ’n vertaalde 

vorm deur Reuter aan ander koerante in die buiteland beskikbaar 

gestel is. Die Burger se woord het op die wyse soms dwarsoor die 

wêreld getrek.

92. Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-Sosialisme, p. 40.

93. Du Plessis. Die Afrikaanse Pers. p. 390; Lindsay-Smith, Behind the Press in
South Africa, pp. 36 - 40.

94. Onderhoud met C.F. Albertyn, 1 Mei 1987; Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie

1986.
95. Die Burger, 27 Augustus 1945.

96. Du Plessis, Die Afrikaanse Pers, p. 280.

97. Van Wyk, Keeromstraat-kliek, pp. 7 - 8 .



2. DIE BURGER EN DIE NASIONALE PARTY - ïi TWEELING?

2.1. Die Nasionale Party

2.1.1. Party en koerant: Wie is die baas?

In die feesuitgawe met Die Burger se twintigste verjaarsdag het

D.F. Malan die volgende beweer, "U durf nie swyg nie. ’n Jellie-

vis koerant maak ’n jellie-vis party. En ’n jellie-vis party maak
1 )’n jellie-vis nasie". Hiermee het hy die besondere verbintenis 

of byna ’n ineengestrengelheid, bondig saamgevat. Dat daar ’n verbinte

nis was, kan onder meer afgelei word van die feit dat daar jaarliks 

op die Nasionale Party se kongresse en hoofbestuursvergaderings

spesiale melding van Die Burger gemaak is. In 1934 het die N.P.- 

hoofbestuur in Kaapland byvoorbeeld die volgende: blyk van waardering 

uitgespreek, "Meer as ooit tevore is die Party dank verskuldig 

aan die Nasionale Pers, veral Die Burger en Die Volksblad, vir

hulle onverskrokke optrede in die gesig van veral die aanvalle
•• 2 )

van party van hulle beste vriende van vroeer".

Heelwat skrywers het hierdie verbintenis al probeer bepaal en

soms ook bevraagteken. ’n Goeie voorbeeld hiervan kom in Coetzer

en Le Roux se werk oor die N.P. voor. Volgens die skrywers het

Die Burger in geen geringe mate tot die sukses en die opkoms van

die N.P. bygedra nie. Volgens hulle het die sukses van die N.P.

ook die koerant bevoordeel, ^  wat ’n baie geldige standpunt is.

Volgens M.P.A. Malan was dit ’n geval van, "Die party propageer
4)die koerant en die koerant propageer die Party". Een van die

1. Die Burger, 19 Maart 1935.
2. P.V. 34, M.P.A. Malan-versameling, lêer 9. Jaarverslag van die N.P.-Hoofbestuur,

25 Julie 1934.
3. J.H.-le Roux & P.W. Coetzer, (reds.), Die Nasionale Party. Die "Gesuiwerde”

Nasionale Party, 1934 - 1940 Peel 4 (Bloemfontein, 1986), p. 27.

4. M.P.A. Malan, Die Nasionale Party van Suid-Afrika, Sy Stryd en Sy Prestasies,

1914 - 1964 (Kaapstad. 1964), p. 175.
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redes vir hierdie verbintenis moet geleë wees in die feit dat 

die eerste redakteur van Die Burger, D.F. Malan, nooit enige 

onderskeid tussen horn as redakteur en as partyleier gemaak het 

nie. Sy persoonlike kontak met die redakteurs ná hom het hierdie 

verbintenis laat voortbestaan.  ̂ Die Burger se intieme verhouding 

met Malan het verder beteken dat die N.P. in Kaapland ’n mondstuk 

gehad het wat met besondere gesag kon praat. ^

Omdat die N.P. die politieke organisasie vir ’n groot deel van

die Afrikaners was, het die koerant die party gesteun soos hy

ook ander Afrikanerorganisasies soos die F.A.K., R.D.B. en A.H.I.,

wat hulle op ander gebiede vir die Afrikaners beywer het, ondersteun 
8 ) . 

het. D.F. Malan het die party en pers se verhouding met ’n gesonde

huwelik vergelyk. Hy het dan ook gesê dat die verhouding nie
9)

verskil nie, want die een het ook die ander nodig. Om hierdie

rede is dit nie toevallig dat die leiers op politieke gebied
10 )

ten nouste verbonde aan die Afrikaanse koerante was nie. Hierdie 
1 1 ) '

intieme verhouding tussen politici en koerant is iets wat
12)

nie dikwels in ander lande aangetref word nie.

Hierdie verhouding het veroorsaak dat D.F. Malan in die meeste

13)omstandighede op Die Burger se steun kon reken. Daardeur het

die noue band tussen die party en die koerant tot een van die
14)

sterkste kragpunte in die Suid-Afrikaanse politiek ontwikkel.

5. J.P. Scannell (samesteller), Keeromstraat 30. Gedenkbundel vir die Verjaarsdag 

van Die Burger (Kaapstad, 1965), p. 18.

6. Sien hoofstuk 2.6.

7. H.B. Thom, D.F. Malan (Kaapstad, 1980), p. 152.
8. J.J. van Rooyen, Die Nasionale Party. Sy Opkoms en Qorwinning, Kaapland se 

flandeel (Kaapstad, 1956), p. 238.

9. Scannell, Keeromstraat 30, p. 26.

10. Van Rooyen, Die Nasionale Party, p. 238.

11. P.3. Cillié, Tydqenote (Kaapstad, 1980), p. 40.

12. G.M. Carter, The Politics of Inequality, South Africa since 1948 (London, 1958), 

p. 39.

13. Cillié, Tydgenote, p. 40.
14. D. en J. de Villiers, P.W. (Kaapstad, 1984), p. 25.



19

As die verbintenis so nou was, kon die party dan nie Die Burger
~ 15) ' 16) --------—

voorgese het nie? Beide Weber en Cillié ontken dit ten

sterkste. Wat wel volgens hulle gebeur het, was dat die redakteur

met D.F. Malan samesprekings sou voer sodat hulle openbare stand-
17)

punte kon ooreenstem. J.J. van Rooyen beweer dat beheer van 

die party deur die koerant of andersom ook nie nodig was nie,
1 Q \

want sowel koerant as party het ’n gemeenskaplike doel nagestreef.

Indien ’n koerant alles van ’n party aanvaar, bestaan daar ’n skrale

hoop vir so ’n koerant om sy invloedsfeer uit te brei. Dit is

ook essensieel vir die koerant se voortbestaan om voortdurend

rekening te hou met die algemene politieke strominge in die land.
19)

In werklikheid lei die politieke strominge die party en die pers.

As C.F. Albertyn beweer dat Die Burger ’n spieëlbeeld van die
20 )

Afrikaner gedurende die 30- er- en 40- er- jare was, dan beklem- 

toon hy dat die koerant gelyktydig kon beantwoord aan die heersende 

volkstrominge sowel as aan die partystrominge. Dit is verder 

ook waar dat Die' Burger nooit in sy kolomme te velde getrek het 

teen die N.P. as party nie. Geskille tussen party en koerant 

moes dus nie in die openbaar besleg word nie. Dit wys verder 

op die gedugtheid van die verbintenis tussen party en koerant.

Die verbintenis kan verder geillustreer word deur die feit dat

A.L. Geyer in 1935 deur die N.P. se Hoofraad in Kaapland uitgenooi

is om die vergadering van die dagbestuur by te woon en aan die
2 1 )

besprekings deel te neem. Die verbintenis tussen die N.P. in

15. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.
16. Onderhoud met P.J. Cillié , 3 Junie 1987.

17. Die Nasionale koerantredakteurs sou later gereeld samesprekings voer om verskille

te voorkom.

18. Van Rooyen, Die Nasionale Party, p. 238.

19. J.H.O. du Plessis, Die Afrikaanse Pers (Ongepub. D. Phil.-proefskrif, U.S.,

1943), p. 293.
20. Onderhoud met C.F. Albertyn, 1 Mei 1987.

21. J. Wessels, Die Samehanq van Koerant en Politieke Party: Struktureel - Analities

en Histories Belig (Ongepub. M.A. - verhandeling, U.O.V.S., 1979), p. 140.
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Kaapland en Die Burger het daardeur nog nouer geword. Later sou

Geyer selfs sitting in die N.P.-koukus as ex-officio-lid verkry.

Gedurende 1947, met die stigting van ’n inligtingskomitee van die

N.P., is Geyer in sy hoedanigheid as hoofredakteur van die Nasionale

Pers, gekoopteer. In sy antwoord op die uitnodiging maak Geyer

melding van hierdie verbintenis deur te verwys na die "... voeling
2 2)tussen die party en sy koerante so nou moontlik te help bou".

Albertyn beweer dat daar so ’n noue band bestaan het dat P.W. Botha

as organiseerder van die N.P. horn as hoofbestuurder kom spreek

het om maniere te bedink waarop die N.P. van Kaapland kan help
23)

om Die Burger se verkope te verhoog. Dat Geyer suiwer uit hoofde 

van sy amp vir hom ’n spreekbuis verkry het in hierdie hoë strukture

van die party in Kaapland, is sekerlik ’n bewys dat die verhouding

tussen party en koerant besonder heg was. Dit laat onwillekeurig

die gedagte ontstaan dat die koerant maar in werklikheid niks anders

as ’n partykoerant was nie.

Selfs op organisatoriese vlak is daar, bo en behalwe al die voorlig- 

ting wat in die kolomme van Die Burger verskyn het, geweldig baie

moeite gedoen het om die party se organisasie bekend te stel en

uit te brei.

’n Ander belangrike faktor in die verbintenis was senator Willie
24)

Hofmeyer. Sy invloed op sowel die N.P. in Kaapland as die Nasionale

Pers was onmiskenbaar sterk en dinamies. Dit was hy wat ’n sleutelrol

gespeel het in D.F. Malan se aanstelling as redakteur en wat later

ook by A.L. Geyer se benoeming as redakteur teenwoordig was. Terself-

dertyd het hy ook die sekretarisse en organiseerders van die N.P.
25)

in Kaapland help benoem. '

22. P.V. 203, P.W. Botha-versameling, lêer 2/4/1/1/1: A.L. Geyer - P.W. Botha,

20 November 1947.

23. Onderhoud met C.F. Albertyn, 1 Mei 1987.
24. W.A. Hofmeyer was 'n sterk binnekring-lid van die "Keeromstraatkliek". Hy was 

besonder invloedryk in die Nasionale Pers.

25. N.J. le Roux W.A. Hofmeyer. SyWerken Waarde, (Kaapstad, 1953), pp. 159 - 160.
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Die hoogste gesag van die party, naamlik die kongres, het by verskeie 

geleenthede die Nasionale Pers in die algemeen en Die Burger in 

die besonder, geprys en pogings probeer aanwend om die verbintenis 

te verstewig. Die belangrikheid van hierdie besluite lê onder 

meer juis daarin dat die kongresse saamgestel is uit die verskillende 

kiesafdelings in Kaapland, d.w.s. dat dit ’n verteenwoordigende 

mening was en nie die mening van betaalde amptenare nie. Op alle 

Kaaplandse kongresse sedert 1934, behalwe die een wat in 1947 plaasge-

vind het, is daar ten minste een mosie van dank aan Die Burqer
26)

en die Nasionale Pers aangeneem. Wat opval van hierdie mosies,
. . 27)
is die emosionele taal waarin dit geformuleer is. By verskeie

geleenthede tydens die Kaaplandse kongresse is daar ook pogings

aangewend om die verspreiding van Die Burqer te verhooq sodat die
28)

N.P. se boodskap meer mense in Kaapland kon bereik.

Hierdie pogings het egter nie tot volkome instemming by Die Burger 

gelei nie. Jarelange bedekte ongeduldigheid van Geyer met die N.P. 

wat nie altyd genoeg gedoen het om Die Burger se sirkulasiesyfers 

te verhoog nie, kom duidelik na vore in die volgende geval. Tydens 

samesprekings tussen Die Kruithorinq se direksie en ’n afvaardiging

van die Nasionale Pers se direksie i.v.m. die publiserinq van Die
29) -

Kruithorinq as ’n weekblad, het Geyer die party op ’n bedekte

wyse verwyt, "As die N.P. in die afgelope 15 jaar dieselfde organi-

sasiewerk vir Die Burger gedoen het, sou die sirkulasie van Die

Burger seker driemaal so groot gewees het as wat dit vandag is".

26. P.V. 27, N.P.-Kaapland-versameling, lêer 1/2/2/2/2/1, Notule van N.P. Kongresse.

27. h Paar van hierdie emosionele mosies was: "Meer as ooit tevore is die Party 

dank verskuldig aan die Nasionale Pers en by name Die Burger" (Die Burqer.,

26 Julie 1934); "... onvermoeide en onverskrokke geveg ... in belang van nasiona-

lisme __" (Die Burger, 1 Oktober 1936); "—  voortdurende geveg vir nasionalisme

teen die Saamgetrokke magte van die kapitaliste ..." (Die Burger, 2 November 

1939).
28. Worcester 1936, Uitenhage 1937, Bloemfontein 1938 (By die geleentheid is daar 

'n Verspreidingskomitee vir die Nasionale Perskoerante in die lewe geroep) en 

Paarl 1939.

29. Sien hoofstuk 2.9.2.
30. P.V. 203, P.W. Botha-versameling, leer 2/4/1/1/1: C.F. Albertyn - F.C. Erasmus,

21 Mei 1946, Notule van vergadering gehou op 7 Mei 1946.
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Die inhoud hiervan onderstreep die feit dat daar nie altyd voile 

wedersydse goedkeuring bestaan het nie.

2.1.2 Die Nasionale Party se orqanisasie

Die politieke party in Suid-Afrika is nie ’n staatsinstelling nie.

Elke party het georganiseer en die openbare mening bearbei om op
' 31) -

die manier die politieke mag te bekom. Tydens die Tweede Wereldoor-

log, terwyl gemoedere hoog geloop het, het Die Burger i.v.m. die

nut van die partystelsel onomwonde verklaar dat die N.P. as ’n party

een van die redes was vir die Afrikaner se vooruitgang op politieke

gebied. Die gebied van ’n party, het die blad verder verklaar,

moes ’n weerspieëling wees van wat omgaan in die binneste van die

volk. Volgens Die Burger was dit daarom nodig om veranderinge
32)

slegs deur middel van die politieke party teweeg te bring.

Sedert Uniewording het die politieke mag by vier geleenthede van 

party verwissel, te wete in 1910, 1924, 1933 en 1948. Slegs by 

twee geleenthede, in 1924 en 1948, was dit as gevolg van oorwinnings 

in algemene verkiesings en in albei gevalle was dit die N.P. wat 

dit reggekry het. A.W. Stadler het derhalwe rede om die gevolgtrekking

te maak dat die N.P., veral ná 1934, in die tyd baie beter georgani-
• 33) •

seer was as enige ander party. Die party was egter nooit volkome

tevrede met sy eie organisasie nie en het derhalwe voortdurend 

probeer om dit te verbeter. Sodoende het ’n baie effektiewe organi

sasie met verloop van tyd ontstaan. Wat veral van belang was, 

was die koordinasie wat die N.P. met die ekonomiese en kulturele 

organisasies bewerkstellig het.

Die Ossewa-Brandwag (O.B.) se meteoriese opgang was deels aan sy

organisasievermoe te danke^^ en daarom het die N.P. intensiewe

31. Wessels, Die Samehanq van Koerant en Politieke Party, p. 22.

32. Die Burger, 14 Februarie 1941.
33. A.W. Stadler, The Party System in South Africa, 1910 - 1948 (Unpub. D.Phil.-

thesis, U.W., 1970), p. 82.
34. Sien hoofstuk 7.
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aandag aan sy eie organisasie begin gee om homself te handhaaf.”̂

H.B. Thom beweer dat die O.B. se voorbeeld nie klakkeloos naqevolq 
36)

is nie, maar erken tog dat daar wel sterk ooreenkomste tussen 

die strukture van die O.B. en die nuwe plan van die N.P. was?7^

In 1941 het P.W. Botha, assistent-organiseerder van die N.P. in
38)

Kaapland, met ’n nuwe organisasieplan vorendag gekom. Geyer 

P.O. Sauer en D.F. Malan het hul goedkeuring daaraan geheg en op
39)

26 Mei 1941 is dit volledig in Die Burqer qepubliseer. Kort hierna,
. 40) .

op 3 Junie, is dit ook op die uniale kongres as die N.P.-meester-
41)

plan vir organisasie in al vier provinsies aanvaar. Kortliks

het dit daarop neergekom dat die party die groepstelsel, wat ooreenkoms

met die O.B. se organisasiestelsel getoon het, sou toepas ten einde

noue kontak tussen partybeamptes en gewone lede te bewerkstel-
42)

lig. Die Burger sou by verskeie geleenthede hierdie plan deur 

middel van artikels en veral hoofartikels onder sy lesers propageer 

en hulle aanmoedig om deel daarvan te wees. Volgens die koerant 

kon die einddoel, ’n N.P.-oorwinning, slegs bereik word indien die 

partyorganisasie in orde gekry word, en dit kan bewaarheid word 

indien die partyorganisasie glad verloop. '

Die N.P. het deurgaans groot klem geplaas op massadeelname, geldin-

samelingsveldtogte, entoesiastiese werwingsaksies asook die sorgsame
44) .. . * *

kontak met individuele lede. T.E. Donges beweer dat die een

magtige faktor wat die N.P. teen 1948 sterk gemaak het, ’n groot

groep vrywillige werkers was.^"^ Die N.P. in Kaapland se organisasie

35. M. Roberts & A.E.G. Trollip, The South African Opposition, 1939 - 1945 (Cape 

Town, 1947), p. 81.

36. H.B. Thom, D.F. Malan, p. 145.

37. Sien hoofstuk 7.
38. A. 1890, A.L. Geyer-versameling, "Onderhandelings", 6 Junie 1941.

39. Thom, D.F. Malan, p. 146.

40. D.F. Malan-versameling, 1/1/1815, Kongresnotule, 1941.
41. P.V. 27, N.P. Kaapland-versameling, lêer 1/2/2/2/2/1, Pamflet: Doeltreffendheid 

in die Krisis, 3 Junie 1941. (Uitgegee deur die N.P.).

42. Thom, D.F. Malan, p. 147.
43. Die Burqer, 5 Maart, 26 Mei, 6 Junie en 19 Junie 1941 en 6 Januarie 1942.

44. A.W. Stadler, "The Afrikaner in Opposition, 1910 - 1948", Journal of Commonwealth 

Political Studies, vol. VII, no. 3, November 1969, p. 216.

45. Die Burger, 27 Januarie 1964.
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was op plaaslike vlak in die hande van vrywilligers. Die werk

is so doeltreffend gedoen en die vrywillige werkers was teen 1948

so goed georganiseer dat hulle werklik onmisbare dienste vir 

die partyorganisasie gelewer het deur onder meer die daarstelling 

van partybesture, besoeke aan kiesers, byhou van naamlyste, die

beman van partykantore, kontrole van kieserslyste tydens verkiesings, 

die vervoer van kiesers en nog baie ander noodsaaklike dienste.

Malan het by geleentheid gese dat "... elke Nasionalis ’n organiseer- 

der van die party is".^^ Die waarheid van sy woorde word baie 

goed ge’illustreer deur die gees en optrede van die groep werkers 

in die N.P.

In die kleiner kiesafdelings, veral op die platteland, was dit

vir die N.P. se organisasie moontlik om die kiesers afsonderlik
49)

te besoek en te bearbei. Hierdie organisasie is moontlik gemaak

deur onder meer ’n span betaalde partyamptenare. Die spil waarom

hierdie organisasie en die administrasie daarvan gedraai het, was

die sekretaris van die N.P. in Kaapland, adv. F.C. Erasmus^^

Vanaf 1933 was hy L.V. vir die kiesafdeling Hoorreesburg. Die

jaar daarna het hy hoofsekretaris van die N.P. in Kaapland geword,

’n pos wat hy tot in 1948 beklee het. Verder was hy sekretaris

van die N.P. se Federale Raad, lid van omtrent elke beleids-, onder-

soek- en onderhandelingskomitee van die N.P. gedurende die tydperk

en bo en behalwe dit, het hy ook ’n baie belangrike vertrouensposisie 
51)by Malan beklee.

Erasmus was, as sekretaris, verplig om die partylede in hul takke 

te besoek of hulle te woord te staan en op enige ander wyse hulle 

probleme in verband met partyorganisasie te probeer oplos. Dit 

alles het hy effektief behartig en verder was sy organisasievermoë

46. H. Adam & H. Giliomee, The Rise and Crisis of Afrikaner Power (Cape Town, 1983), 

p. 203.
47. Thom, D.F. Malan, p. 152.

48. Ibid., p. 150.
49. N.M. Stulz, The Electoral Revival of the National Party in South Africa, 1934 

to 1948 (Unpub. Ph.D.-thesis, Boston University Graduate School, 1965), p.203.

50. Van Rooyen, Die Nasionale Party, p. 220.

51. De Villiers, PW, p. 34.
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• 52)
van hoogstaande gehalte. Deur uiters moeilike tye het Erasmus 

’n vaste greep op alle sake behou. Met ’n ysterhand het hy sy organi- 

sasie b e p l a n ; ^  die kleinste organisasie-detail het nie sy aandag

ontglip nie"^ en dan het hy dit voorts met ’n "koppige" dissipline
55)deurgevoer. ' Van horn en sy organisasie kan sekerlik met reg gepraat 

word van "... near fanatical devotion to the party”. H y  het 

met soveel bekwaamheid sy taak verrig dat die organisasie in die 

Kaapse platteland gedurende die dertiger- en veertigerjare seker 

die mees effektiewe politieke organisasie in die Unie was. Erasmus 

se taak is aansienlik vergemaklik deur die feit dat hy onder hom 

’n hele aantal knap organiseerders gehad het wat^ook ’n groot aandeel 

in die groei van die N.P. in Kaapland gehad het.

Die getalle van die ingeskrewe lede van die N.P. in Kaapland het

’n geleidelike groei getoon namate die organisasie verbeter het.

In 1937 was daar 35128 ingeskrewe lede wat aangegroei het tot 60000
59]

in 1947 en wat tot ’n dramatiese 13000 vermeerder het in 1948. ;

Veral op die Kaapse platteland was Die Burger se invloed baie wyd

en groot - in so ’n mate dat die V.P.-blad, Die Suiderstem, nooit

die mas kon opkom nie. Die bydrae van Die Burger op organisatoriese

vlak is daarom jaarliks op die Kaaplandse kongresse vermeld en
60)

aangeprys.

Die jaarlikse kongres was ’n belangrike geleentheid. Dit was die

hoogste gesag van die party. Massadeelname is ook daardeur aange-

moedig. Groot prominensie is aan beskrywingspunte van takke aan

52. Van Rooyen, Die Nasionale Party, p. 220.
53. De Villiers, PW, p. 34.
54. Stulz, The Electoral Revival of the National Party, p. 59.

55. De Villiers, PW, p. 34.
56. Stulz,. The Electoral Revival of the National Party, p. 59.

57. Ibid., p. 69.
58. P.V. 203, P.W. Botha-versaraeling, lêer 9/2/1/1/1. (P.W. Botha vanaf 1936; J.W.

van Staden vanaf 1942; F.H. Badenhorst vanaf 1945; H.J. Basson vanaf 1946 en

S.F. Kotzé vanaf 1946).

59. Ibid., lêer 6/2/2/1/1, 1943 - 1948.
60. P.V. 27, N.P. Kaapland-versameling, lêer 1/2/2/2/2/1, Notule van N.P.-Kongresse,

1934 - 1948.
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die kongres verleen. Die gewone lede het sodoende betrokke gevoel, 

veral omdat hulle kon deelneem aan die besluitneming i.v.m. beleid-

sake. Die leiers van die N.P. kon op hul beurt weer van die kiesers
„ go)

se standpunte kennis neem om beter begrip daarvoor te kan he.

Die keuse oor waar die kongres sou plaasvind, is om praktiese redes

beperk tot die groter sentrums in Kaapland. Die verrigtinge op

die kongres het volgens streng reels plaasgevind. Die funksie

van die kongres was om alle beskrywingspunte te hanteer, verslae

van enige liggame van die kongres te bespreek en om lede in die
63)

onderskeie liggame van die kongres te verkies. Die kongres het 

ook jaarliks ’n provinsiale leier gekies. D.F. Malan was vir die

hele tydperk 1934 tot 1948 die verkose Kaaplandse l e i e r . D i e  

leier kon egter nooit voorsitter van die kongres of Hoofraad wees 

nie. Die N.P. wou hierdeur probeer verhoed dat die leier ’n diktator 

word. Die beginsel dat die kongres die besluite neem en nie die leier 

nie, is duidelik hierdeur onderstreep.

Die Hoofraad was die uitvoerende liggaam van die party in Kaapland. 

Die administrasie sowel as die finansiële beheer het by die raad

berus.^"^ Op sy beurt het die Hoofraad ’n dagbestuur uit sy eie 

geledere benoem om in spoedeisende gevalle op te tree.

Daar was ook deurgaans ’n behoefte om inligting op ’n uniale grondslag 

te versprei. In 1937 is daar ’n inligtingsburo, onder leiding van 

J.J. Haywood, gestig en onder toesig van die vier provinsiale leiers

geplaas. Met behulp van pamflette is aktuele inligting aan N.P.-
67) •• ‘

lede versprei. Finansiele probleme het die werk lamgele en

61)

61. Alle beskrywingspunte is voor die kongresse volledig in Die Burqer gepubliseer.
62. Stadler,, "The Afrikaner in Opposition, 1910 - 1948", p. 211.

63. Van Rooyen, Die Nasionale Party, pp. 177 - 179.

64. Ibid., p. 190.

65. Ibid., p. 197.

66. Ibid., p. 219.
67. P.V. 34, M.P.A. Malan-versameling, leer 9, Jaarverslag van die Federale Raad

van die N.P., 1937.
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dit moes daarom opgeskort word. Hierdie buro het in 1945 in

’n nuwe gedaante sy verskyning gemaak toe die Federale Raad van

die N.P. besluit het om ’n propagandakomitee te stig. Die aksie
69)

was ingestel op die algemene verkiesing van 1948.

Sedert 1934 was die N.P. op ’n federale grondslag georganiseer

en is beheer deur ’n Federale Raad as adviserende, sentrale en
.. 70)

koordinerende liggaam. Voorstelle van die raad is vir oorweging

aan die provinsiale kongresse voorgele. Eers nadat die voorstelle
71)goedgekeur is, het hulle van krag geword.

Die organisasie van die N.P. in Kaapland was dus besonder effektief, 

veral as J. de Klerk, ’n latere minister, se siening as ’n maatstaf 

gebruik kan word. Hy beweer dat die werking van ’n party glad 

nie ingewikkeld is nie. "Dit berus op vier vername onderdele:

betaalde amptenare, vrywillige werkers, die inligtingsdiens en
72) • •die koerante wat die beleid uitdra". Al hierdie elemente vind

ons in Kaapland se N.P., wat so goed georganiseer was dat die

kennis en ervaring tot voordeel van die N.P. in die ander provinsies

gebruik kon word.7^

2.2 Het Daghet Overal

2.2.1 Nasionale Pers Beperk

2.2.1.1 Stigtinq en qroei

Nasionale Pers Beperk is op 12 Mei 1915 as ’n maatskappy geregistreer 

en op 28 Julie 1921 is die naam van die maatskappy as Nasionale

68. Thom, D.F. Malan, p. 151.
69. J.J. van Rooyen, P.W. Botha 40 Jaar (Kaapstad, 1976), pp. 32-34.

70. Malan, Die Nasionale Party van Suid-Afrika, p. 163.
71. D.P. Goosen, Die Triomf van Nasionalisme in Suid-Afrika (Johannesburg, 1953), 

p. 186.
72. C.P. Mulder (red.), Die Eerste Skof van die Nasionale Party in Transvaal,

1914 - 1964 (Johannesburg, 1964), p. 63.

73. Thom, D.F. Malan, p. 151.
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. 74) '
Pers gevestig. Die maatskappy is gestig om ’n koerant uit te

gee, en dit sou Die Burger heet. Die stiqtinq van hierdie maat-
76)

skappy is beskou as ’n geloofsdaad deur ’n groep mense met ’n ideaal.

Met groot moeite moes 'n aanvanklike bedrag van £80 000 as aanvangs-

kapitaal bekom word. Die insamelingspoging het maar bra noustrop 

getrek. ^

Aanvanklik het die Nasionale Pers ’n perseel op die hoek van Keerom- 

en Leeuwenstraat in Kaapstad gehuur. Die adres, Keeromstraat

30, het seker een van die bekendste adresse in die Suid-Afrikaanse 

politiek g e w o r d . ^

In 1916 het die Nasionale Pers ook die terrein van ’n tydskrifuitgewer 

betree, met die verskyning van Die Huisgenoot. Die blad is aanvank

lik maandeliks uitgegee. Omdat die inhoud daarvan nie op die party

politiek gerig was nie, kon die tydskrif elders inslag vind, volgens
79)

'n beleid wat vir Die Burger minder bereikbaar was. Ten spyte

van P.A. Malan se mening dat die Nasionale Pers sonder Die Burger

Lk 
.81)

on
nie sou groei nie, is dit ’n feit dat Die Huisgenoot aanvanklik

die inkomste gelewer het wat Die Burger aan die gang gehou het.

Ander persmaatskappye het spoedig die Nasionale Pers se voorbeeld
82)

gevolg en ook tydskrifte naas hul koerante gepubliseer.

74. Die Burger, 25 Julie 1975 ; Standard Encyclopaedia of Southern ftfrica (Cape 
Town, 1973), vol. 8, p. 45.

75. Die Burger, Bylae, 25 Julie 1975.

16. Scannell, Keeromstraat 3D, Voorwoord.

77. Ibid.

78. Die Burger, Bylae, 25 Julie 1975.
79. J.J. Joubert, Die Geskiedskrywing in Die Huisgenoot, 1923-1949 (Ongepub. M.A.- 

verhandeling, Unisa, 1984), p. 8.

80. Scannell, Keeromstraat 30, Voorwoord.

81. Die Burger, Bylae, 25 Julie 1975.

82. Joubert, Die Geskiedskrywing in Die Huisgenoot, p. 20.
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2.2.1.2 Die direksie

Die beheer en beleid van die Nasionale Pers is uitgeoefen en bepaal 

deur die direksie en ook die hoofamptenare van die bestuur.
Q A \

Wilhelm Bruckner de Villiers was die enigste voorsitter van die 

direksie vir die tydperk 1918 tot 1948. ^

Die inhoud van die Nasionale Pers se direksievergaderingsnotules

vertel baie duidelik hoe goed en effektief die samewerking tussen

die direksie en redaksie was. Volgens Weber was hierdie samewerking

uniek en het die direksie en redaksie na buite altyd ’n hegte eenheid
86)

gevorm. Die Burger en die Nasionale Pers "... praat uit een mond
' 87)

uit, dit is 'n tradisie van Die Burger", volgens P.J. Cillié. Om

hierdie samewerking te illustreer kan ’n sekere voorbeeld uit bogenoemde

notules van nader bekyk word. Gedurende Augustus 1934 is ’n brief

van Geyer aan die direksie voorgele, waarna die direksie besluit

het dat Geyer en Die Burqer se politieke rigting "... in ooreenstem-

ming is met die doel waartoe die Pers opgerig is ...", en dat daar

opgetree moet word teen die vyandige veldtog wat teen die Nasionale
88)

Pers gevoer word. Hier word verwys na Hertzog se stryd teen die 

Nasionale Pers en van belang in die verband is dat Geyer self gevra 

het of sy beleid die direksie se goedkeuring wegdra.

Die direksie was ook verantwoordelik om die administratiewe organisasie 

van alle Nasionale Pers-publikasies op ’n gereelde grondslag te evalueer 

en om vernuwing aan te bring ten einde die werksaamhede beter te 

laat funksioneer. Daarom het hulle in April 1945 besluit dat ’n 

hoof redakteur, wat ’n nuwe pos sou wees, benoem moes word. As lid 

van die hoofkantoorpersoneel sou sy taak daaruit bestaan om

83. Die Burger, Bylae, 25 Julie 1975.
84. D.W. Kruger(hoofredakteur), Suid-Afrikaanse Bioqrafiese Woordeboek Peel 3 (Kaapstad, 

1977), pp. 230 - 231 .

85. Die Burger, Bylae, 25 Julie 1975.

86. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.

87. Onderhoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987.
88. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van die Nasionale Pers-Direksie, 

Buitengewone vergadering, 17 Augustus 1934.
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redaksionele toesig oor al die koerante en tydskrifte te hou. Geyer
DO }

is vir die pos benoem. Om beter nuusdekking vanuit Pretoria te 

verseker, het die direksie besluit om ’n voltydse verteenwoordiger
□O') „

daar aan te stel. E.A. Malga sou later in die pos aangestel word

en het skitterende werk in die Nasionale Pers daar verrig. Gedurende

die tydperk 1940 tot 1947 is daar by ’n paar geleenthede besluite

geneem met betrekking tot die O.B. By een so ’n geleentheid gedurende

1942 het die direksie sterk standpunt teen die beskikbaarheid van

die pers se advertensiekolomme vir die O.B. en die Nuwe Orde ingeneem.

Daar is van die redaksie van Die Burger verwag om die beleid te
91)

ondersteun. Dit sou volgens Weber die enigste keer wees dat

die direksie so ’n duidelike beleidsopdrag aan die redaksie gegee

Na die 1948-verkiesing het die direksie onomwonde sy waardering

aan die personeel van Die Burger betuig deur onder meer ’n halfdag

vakansie aan die hele kantoorpersoneel te gee vir hulle aandeel
93)in die oorwinning van die N.P. Dit onderstreep die wisselwerking 

wat daar tussen die direksie, redaksie en die N.P. bestaan het.

2.2.1.3 Hoofbestuurder

Naas die direksie is die pos van hoofbestuurder van die Nasionale 

Pers geskep om as hoof-uitvoerende gesag van die direksie te funksio- 

neer en hulle opdragte uit te voer. Die eerste en baie bevoegde 

hoofbestuurder was F. Dormehl wat tydens die groot griep van 1918 oor-

89. Ibid., 27 April 1945.
90. Ibid., 26 April 1935. (Volgens C.F.J. Muller was J.A. Smith alreeds in 1915

aangestel as Nasionale Pers-verteenwoordiger in die Noorde).

91. Ibid., 30 Januarie 1942.
92. Ibid., 20 Maart, 29 Augustus, 4 November 1940; 31 Januarie 1941; 30 Januarie,

18 Desember 1941 en 28 Maart 1947.

93. Ibid., 28 Mei 1948.
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. 94)
lede is. Hy is deur W.A. Hofmeyer opgevolg. D.F. Malan het

• ' 95)
by geleentheid Hofmeyerbestempel as die vader van Die Burger.

In 1932 is laasgenoemde deur H.J. Otto opgevolg, wat die pos

tot in 1945 beklee het. Otto was ’n minsame persoon en het hom
' 96 )

beywer om die geluk van die pers en sy werkers te bevorder.

In 1945 is hy deur H.R. (Recht) Malan opgevolg. Dit is in dieselfde

jaar wat A.L. Geyer bevorder is tot hoofredakteur van die Nasionale

Pers. Dat Malan bo ’n senior man soos Geyer bevordering gekry
97)het, is deur sommiges as ’n omstrede stap beskou.

2.2.2 Die werkinq van Die Burger

2.2.2.1 Redaksie en drukpers

’n Dagblad is die vrug van ’n ontsaglike massa werk, met vertakkings 

so wyd uiteenlopend dat elkeen op sigself feitlik ’n nywerheid 

op sy eie is. Daarom is dit belangrik om te kyk hoe die netwerk 

inmekaar verweef is. Volgens Cillié het daar ’n simbiose tussen 

die bestuur en die tegniese personeel by die Nasionale Pers bestaan 

wat die hele opset uniek gemaak het en wat volgens hom ’n uitstekende 

spangees tot gevolg gehad het.

94. Scannell, Keeromstraat 30, p. 15.

95. Van Rooyen, Die Nasionale Party, p. 239.

96. Scannell, Keeromstraat 30, p. 15.

97. Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987.

98. Onderhoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987.
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Die Burger se administrasie was onder beheer van die pers se hoofbe- 

stuurder. Hierdie afdeling het onder meer die boekhouding van die 

koerant behartig. Die ander gedeelte was die advertensieafdeling.

Die voortbestaan van Die Burger is nie slegs deur sy lesers bepaal

nie, maar ook deur sy adverteerders wat vir geldelike steun gesorg
■ • 99)

het. Hierdie afdeling was dus baie belangrik.

Die redaksie maak ’n eenheid uit, maar dit was nie ’n militaristiese

eenheid nie. Daar is wel ’n leier, maar onder daardie leiding was

daar steeds ’n sterk behoefte aan selfstandige werk deur die redaksie- 
1 DO)

lede. Aan die hoof van die redaksie was die redakteur. Hy verant-

woord die koerant se politieke, morele en sedelike standpunte.

Hy is die persoon wat die eindverantwoordelikheid teenoor die direksie

dra en daarom moet hy sorg en toesien dat sy span in alle afdelings
101)

goed funksioneer. Die redakteur voer daagliks samesprekings
1 0 2)

met sy hoofredaksie oor die inhoud van die hoofartikels.

J.M.H. Viljoen spreek kritiek uit teen Geyer se aanvanklike beheer 

van Die Burger. Omdat Geyer nie ’n opgeleide koerantman was nie, 

het hy hom nie bemoei met Frederik Rompel, die tegniese redakteur, 

(later genoem nuusredakteur) se werk nie, maar homself slegs beperk 

tot die politieke beleid van Die Burger. Volgens Viljoen moet ’n 

redakteur baie meer as net ’n hoofartikelskrywer wees, d.w.s. hy 

moet die aktiewe hoof van ’n organisasie wees, wat Geyer aanvanklik 

nie altyd was nie. Weber, daarenteen, wat die koerant van onder

af geleer ken het, het hierdie terrein met groot vernuf en sukses 

beheer. 1 M )

99. Onderhoud met C.F. Albertyn, 1 Mei 1987.
100. A. 1890, A.L. Geyer-versameling, leer 2, Toespraak gelewer te Stellenbosch 

op 1 Maart 1939.
101. A.S. de Beer (samesteller), Joernalistiek Vandaq (Kaapstad, 1982), p. 13.

102. Onderhoud met C.F. Albertyn, 1 Mei 1987.

103. Viljoen, 'n Joernalis Vertel, pp. 90-91.
104. Vir meer besonderhede sien hoofstuk 2.4 en 2.5.
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In 1945 is twee assistente-redakteurs, naamlik P.J. Cillié en S.W. 

Pienaar aangestel, wat beide later diep spore in die Nasionale

Pers sou trap. Hulle sou politieke skrywers wees en as beleidmakers 

saam met die redakteur in ’n span optree105  ̂en sodoende die redakteur 

help om ook sy pligte te delegeer.^^

Die nuusredakteur is die man wat die organisasie en die finale hante-

ring van die koerant in sy sorg gehad h e t . ^ 7  ̂ Hy hanteer werklik

die senusentrum van die koerant. Soos die titel tereg aandui, is
10B)

hy die baas van die nuus. Hy is ook die hoofredaksielid wat
■ - • 1 09)die maklikste en die meeste met die lesers en ander mense verkeer.

Met die redakteur se goedkeuring het die nuusredakteur ook Die Burger
^  - Q  X ^  ----------------------2-------

se joernaliste aangestel. In die tyd wat P.A. Weber die pos beklee

het, het hy ’n hele aantal bekwame joernaliste soos E.A. Malga, C.F.

Albertyn, J.J.J. Scholtz, Dirk de Villiers, P.J. Cillié en S.W.
1 1 1 )

Pienaar aangestel. Die nuusredakteur is ook die skakel tussen

die redakteur en joernaliste. Geyer het egter as redakteur baie
112 )

min kontak met die joernaliste gehad. Die nuusredakteur is verder

ook die skakel met die administrasie. Op grond van beskikbare adverten-

sies is dit dan sy verantwoordelikheid om die grootte van die volgende

dag se koerant te bepaal. Die nuusredakteur hanteer ook die pos,

soos persoonlike navrae, omsendbriewe, asook die briefwisseling

met die ander koerante wat in dieselfde persgroep is. So is E.A.

Malga byvoorbeeld deur Weber, wat toe die nuusredakteur was, gelukge-
113)

wens met sy "scoop" deur die koalisiekabinet reg te voorspel.

105. 'n Boekie vir Piet, p. 28; Scannell, Keeromstraat 30, p. 206.
106. A.F. May, Joernalistiek (Kaapstad), 1963), p. 23.

107. Scannell, Keeromstraat 30, p. 206.

108. De Beer, Joernalistiek Vandaq, p. 25.

109. Viljoen, 'n Joernalis Vertel, pp. 95 - 96.

110. Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987.

111. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.

112. Onderhoud metC.F. Albertyn, 1 Mei 1987.

113. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Korrespondensie van Die Burqer, 
1932/1933: P. A. Weber - E.A. Malga, 29 Maart 1933.
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Die sub-hoofredakteur of nagredakteur se hooffunksie is om die koerant

persklaar te maak. Hy is gedurig in voeling met die drukkers om,

indien nodig, sekere bladsye te herbeplan. Hy en sy subredakteurs

moet ook nuwe inkomende berigte vertaal, bestudeer en persklaar
114)

maak. Nuus van alle oorde word dus hier ontvang en persklaar

gemaak. 1 P.J. Cillié het hierdie pos van 1938 tot 1944 beklee.

Hy het dus bykans al die oorlognuus gehanteer en in die tyd die
r 116) 

samestelling van die koerant georganiseer.

Die subredakteurs is verantwoordelik vir die taal- en verdere versorging 

van alle berigte. Hulle moes dus die berigte hersien, dit inkleur

volgens Die Burger se styl en ook van gepaste opskrifte en onderhofies
. 117)

voorsien.

Die joernaliste moet op hulle beurt al die snuffelwerk doen en die

berigte skryf. Die Burger kon in die jare 1934 tot 1948 spog met
118)

’n formidabele span joernaliste.

Die spesiale rubrieke van Die Burger het ’n essensiële funksie verrig.

Die sportredaksie, wat uitstekende dekking aan omtrent alle Kaapse
119)

sport verleen het, die vroueredaksie, die plattelandse redaksie,
120)

buitelandse oorsig, die beroemde "Van alle Kante" en vanaf 1946

"Uit my politieke pen" (deur Dawie) het sinoniem met Die Burger

geword. Laasgenoemde rubriek is begin deur P.A. Weber. Die doel

was om ’n rubriek te skep waarin inligting verskaf kon word wat miskien
121)

nie ’n hoofartikel geregverdig het nie. Die mening van die lesers

114. Scannell, Keeromstraat 30, p. 206 ; Viljoen, *n Joernalis Vertel, p. 97.

115. Scannell, Keeromstraat 30, p. 206.

116. Ondehoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987.

117. Die Burger, Bylae, 25 Julie 1975.

118. Volgens 'n Boekie vir Piet het die volgende bekende joernaliste in die redaksie
gedien. Aanstellingsdatums tussen hakies: E.A. Malgas (1932), C.F. Albertyn

(1930), J.J.J. Scholtz (1934), Hugo Dreyer en D.C. de Villiers (1936), S.W. 

Pienaar (1937), Hubert Coetzee (1937) en Dirk van Zyl (1939).

119. Sien hoofstuk 2.3.

120. Die Burqer, 27 Augustus 1945.

121. Onderhoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987.
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. 122 ) 
is ook sodoende getoets deur die "vlieers" wat so opgestuur is.

Later het Cillie en Pienaar vir Weber help skryf aan hierdie rubriek.

Die naam "Dawie" was bloot ’n versinsel, maar dit het in ’n persoonlik-
123)

heid ontwikkel wat later ’n "mens" geword het.

2.2.2.2 Taal en inkleding

Die Burger het dit deurgaans reggekry om sy nuus aantreklik in te
124)

klee en het sodoende die leesbaarheid daarvan verhoog. Om die

inhoud in te klee, is dit nodig om die Afrikaanse taal met kundigheid

te hanteer. Die Burger beweer self dat ’n koerant wat sy lesers

daaraan gewoond maak om onverskillig te staan teenoor die koerant
125)

se taal en kultuur, grotendeels die skuld vir dislojale lesers dra.

Daarom was die bevordering van taal ’n beginselsaak by Die Burger

en kan ’n taalkundige soos J.C. Steyn beweer dat Die Burger van die
126)

belangrikste bydraes tot die groei van Afrikaans gelewer het.

Taalbevordering vereis van elke joernalis ’n sterk verantwoordelikheids-

gevoel. Die Nasionale Pers was so effektief daarin dat daar al

reeds in 1937 berig kon word dat ’n gedeelte van die sukses van die taal-
127)

stryd die Nasionale Pers toekom. J.J. Smith, taalkundige van

die Universiteit van Stellenbosch, het ’n onskatbare bydrae tot veral 

die skepping van ’n Afrikaanse sporttaal deur middel van Die Burger 

gelewer. Saam met hom het Die Burger ’n reeks sportredakteurs, I.D.

du Plessis, P.A. Weber en Herman Steytler gehad wat ook invloedryke
' 128) 

bydraes tot die ontwikkeling van die nuwe sporttaal gelewer het.

122. Onderhoud met C.F. Albertyn, 1 Mei 1987.
123. Onderhoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987.

124. Viljoen, ’n Joernalis Vertel, p. 12.

125. Die Burger, 25 Julie 1975.

126. J.C. Steyn, Tuiste in Eie Taal. Die Behoud en Bestaan van Afrikaans (Kaapstad,
1980), p. 217.

127. Die Burger, Kapeljaarblad, 23 Januarie 1937.(Uitgegee deur die Drukkery se 

personeel)

128. Scannell, Keeromstraat 3D, pp. 55-65.
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2.2.2.3 Tegniese versorqinq

Die Burger is mettertyd ook tegnies beter versorg. Veral F. Rompel

en J.M.H. Viljoen het die grondslag daarvoor gelê. Viljoen het

baie aandag gewy aan die nuusdiens en die tegniese versorging, veral

aan die tipografiese versorging van die blad. ’n Kenmerk daarvan

was dat berigte beter ingeklee was en dat die opskrifte die inhoud
129)

daarvan kernagtig saamgevat het. Op 1 Februarie 1932 het Die

Burger die eerste maal sy voorblad. as nuusruimte gebruik, ’n gebruik

wat toe nog nie algemeen deur Suid-Afrikaanse koerante toegepas

is nie. Vroeer is die voorblad aan advertensies afgestaan.

Viljoen was baie deeglik toegerus vir die gebruik van hierdie nuwe

tegnieke omdat hy vermoedelik die enigste Afrikaanse joernalis was
131)

wat oor ’n B.Litt.-graad in die joernalistiek beskik het.

Napoleon se bekende woorde dat ’n leer op sy maag marsjeer is ook

van toepassing op ’n persmaatskappy, want laasgenoemde marsjeer op
132)

sy masjinerie en veral op sy rolperse. Die heel eerste rolpers

waarop Die Burger gedruk is, was 'n HOE-pers wat Die Burger tot 1935 

met puik drukwerk op straat gekry het. In daardie jaar is die pers 

vervang met ’n moderne Duitse Volmag-pers, wat in staat was om ook

in .kleur te druk. Dit het die gehalte van die drukwerk nog verder
■ 133)

verhoog.

2.2.2.4 Spotprente

Die doel van 'n spotprent in ’n dagblad soos Die Burger is om ’n nuuswaar- 

dige gebeurtenis komies te verbeeld tot voordeel van die koerant 

se siening. ’n Goeie spotprent kan skerper spreek as ’n duisend woorde.

129. Viljoen, Vi Joernalis Vertel, p. ii.
130. Die Burger, Bylae, 25 Julie 1975.

131. Joubert, Die Geskiedskrywinq in Die Huisgenoot, p. 7. .

132. Die Burger, Bylae, 25 Julie 1975.
133. I.W. van Tonder, Oom Izak Vertel, (Kaapstad, 1945), pp. 145 - 146; Die Burger, 

Bylae, 25 Julie 1975.
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Dit is ’n baie nuttige instrument om politieke houe visueel toe te 
134)

dien. Op die gemiddelde leser maak ’n spotprent dadelik ’n indruk 

en dit si dikwels meer as honderde woorde van ’n hoofartikeï^ 

In die opsig was Die Burger meer as geseend met twee van die beste 

spotprenttekenaars van hulle tyd, naamlik D.C. Boonzaier en T.O. 

Honiball.

Toe Boonzaier in 1915 Die Burger se spotprenttekenaar geword het,

was hy reeds vyftig jaar oud. Hy het daarna vir nog ’n kwarteeu
136)

vir Die Burger geteken en sy invloed het dwarsdeur die Unie gestrek.
137)

Watter rol sy Hoggenheimer-spotprente in die Suid-Afrikaanse

politiek gespeel het, is moeilik te bepaal, maar dat dit as ’n bondge-

Met 
139)

138)
noot vir die N.P. ingespan is, is baie waar. Met sy oordrewe

spot kon die meester enige politikus verflenter het.

Volgens Boonzaier het Geyer hom nie veel aan die inhoud van die

spotprente gesteur nie en het nooit voorstelle in verband daarmee

aan die hand gedoen nie.”̂^  Cillié, wat as junior en later as senior

personeellid by Die Burger met hom te doen gehad het, het vertel

dat Boonzaier sy eie politieke sieninge gehad het en dat dit soms
141)

moeilik was om hom spesifieke opdragte te gee.

Boonzaier is in 1941 opgevolg deur T.O. Honiball. Laasgenoemde

het nie gebruik gemaak van portretstudies soos sy voorganger nie,

maar klem op sekere opvallende eienaardighede of gebreke van ’n karakter

gelê. In sy spotprente kom sy fyn en raak waarnemingsvermoë van
142)

mense baie duidelik na vore.

134. De Beer, Joernalistiek Vandag, p. 23.
135. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 24.

136. Die Burqer, 25 Julie 1975. (Bylae)

137. Sien hoofstuk 3.

138. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, pp. 23 - 24.

139. Die Huisqenoot, 28 November 1947.

140. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 27.

141. Onderhoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987.

142. Standard Encyclopaedia of Southern Africa, vol.3, pp. 118-119; W.J. de Kock 

(hoofredakteur), Suid-Afrikaanse Bioqrafiese Woordeboek Peel 1 (Kaapstad, 1976),

p. 98.
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Die prosedure vir die daarstelling van Die Burger se spotprente 

was ongeveer die volgende: Die redaksie bespreek die nuus vir die

volgende dag se koerant, daarna is dit die tekenaar, bygestaan deur 

die redakteur of nuusredakteur, se taak om ’n gepaste spotprent vir 

die volgende dag te beplan en te teken.14"5  ̂ Volgens Cillie het die 

nuusredakteur gewoonlik die werk gedoen. Aanvanklik het Hennie 

de Villiers saam met die tekenaar gewerk om die redaksie se siening 

oor te dra. Hy was veral bedrewe in die kuns om die Smutskabinet 

na 1939 belaglik voor te stel. ̂ ^ C i l l i é  het by De Villiers oorgeneem 

en het veral saam met Honiball groot sukses tydens die 1948-verkiesing 

behaal. ̂ "^Honiball het besonder goed met Cillie oor die weg gekom,
146)

want "Sy idees was so tekenbaar, inspirerend en humoristies".

Volgens Cillie het Honiball, anders as Boonzaier, nie ’n sterk politieke
■ • ^ ^ • 1^7)siening gehad m e .

Dat by Die Burger oor dekades heen ’n besondere spangees en kameraadskap

bestaan het, word deur baie van sy werknemers bevestig, veral in

boeke soos Keeromstraat 30 en ’n Boekie vir Piet. In 1938 het Geyer

hierdie gees in die volgende woorde saamgevat: "Daar mag koerante
148)

wees waar die samewerking tussen Redaksie en die Kapel net so

goed is, ek weet nie, maar wat ek wel weet, is dat daar geen koerant 

kan wees waar dit beter is nie. Hoeveel hierdie goeie gees vir
149)

die welslae van die blad beteken, kan nie oorskat word nie".

2.2.3 Beleid en samewerking

’n Vraag wat onwillekeurig opduik, is hoe die direksie en redaksie 

saamgewerk het. Die antwoord hierop le opgesluit in Weber se woorde:

143. *n Boekie vir Piet, n. 46.
144. Onderhoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987.

145. Sien hoofstuk IQ-

146. Boekie vir Piet, p. 46.

147. Ondehoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987.
148. Die Burger, Kapeljaarblad, 5 Februarie 1938. Kapel was die naam van al die

werkers van die koerant.

149. Ibid.
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"Wat geskryf gestaan het, was op rekening van Die Burger en van 

geen individu of groep nie".

Wrywing is grotendeels uitgeskakel deur die beleid dat die redaksie

’n redelik homogene politieke standpunt verteenwoordig het, met ander

woorde daar is hoofsaaklik N.P.-ondersteuners in die redaksie aange-
151)

stel. Almal het dus in mindere of meerdere mate dieselfde saak

gedien, maar ook met dieselfde oog na die saak gekyk.

Die beleid van die meeste Afrikaanse dagblaaie is deur die direksie

van die beherende maatskappy bepaal, maar die leiers van die politieke

partye het sitting in hierdie direksies gehad om die eenvormigheid
152)

van hulle beleid te verseker. So was dit in Die Burger se geval 

ook. Maar Die Burqer het hom nie "laat muilband" deur die N.P.

nie. Wanneer die koerant van die party verskil het, het hy dit
~ 153)gese, maar altyd binne die partyraamwerk.

Die redakteur van Die Burger het by geleentheid, op uitnodiging,

sittingsreg in die direksie gehad. In beide Geyer en Weber se dienstyd-

perke as redakteurs het daar ’n besondere goeie verstandhouding

tussen hulle en die direksie bestaan. Volgens Weber het die direksie

slegs by een geleentheid teenoor hom as redakteur voorskriftelik

opgetree. Dit was toe die O.B. besluit het om die Nasionale Perspubli-

kasies te boikot, waarna die pers op ’n identiese boikotaksie teen
154)

die O.B. besluit het.

Die direksie het ’n algemene beleid bepaal deur onder meer die redakteur 

aan te stel en voortdurend kontak met hom te behou. Hulle het nooit

besluit wanneer of wat in die koerant moes verskyn nie. Die
155)

daaglikse beleid is deur die redakteur en sy adviseurs bepaal.

150. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.
151. Onderhoud met C.F. Albertyn, 1 Mei 1987.
152. J.H.O. du Plessis, Die Afrikaanse Pers (ongepub. D.Phil.-proefskrif, U.S., 

1943), p. 292.
153. Wessels, Die Samehang van Koerant en Politieke Party, p. 140.

154. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.

155. Onderhoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987.
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Al die politieke artikels, veral die hoofartikels, in die tyd waarvan

Cillié bewus is, is gesamentlik deur Geyer, Weber en Recht Malan

en later deur Weber, Cillié, Malan en S.W. Pienaar geskryf.

Die span bespreek ’n spesifieke onderwerp en dan kry een van hulle

die opdrag om die artikel te skryf. Dikwels het dit gebeur dat

die werklike skrywer later nie met sekerheid kon bevestig of hy

dit geskryf het nie. Volgens Cillié was hierdie spanpoging iets

unieks vir die dertiger- en veertigerjare. tit het meegebring dat

die koerant ’n eie identiteit of persoonlikheid verkry het wat met

verloop van tyd 'n instelling geword het. Die Burger is soms nie

vereenselwig met die redaksie nie, maar met Keeromstraat, asof die
157)

werklike skepper ’n man in die toring van Keeromstraat 30 was. 

Vanuit die oogpunt van die koerant was hierdie anonimiteit egter

baie voordelig, want dit het spangees bevorder en op sy beurt lewer
■ iI I j . , . 158)

goeie spangees altyd n goeie produk.

A.J. van Wyk se siening dat die rol wat Die Burger in die dertiger- 

jare, maar ook in die veertigerjare, gespeel het, beslissend was, 

dui juis daarop dat Die Burger die politiek in 'n rigting gestuur

het omdat hy nie geskroom het om sy saak te stel nie. En ’n koerant

wat sterk standpunt inneem, kan nie anders as om omstrede te wees
. 159)

m e .

"Die Burger represents Cape nationalism", het Gwendolyn Carter 

geskryf. Die koerant self het dit geglo. Hierdie betrokkenheid 

by die Afrikaners se ideale was deurgaans Die Burger se beleid, 

in soverre dat Weber met reg beweer het dat Die Burger midde-in

die meeste krisisse was wat die land en die Afrikanervolk getref

156. Ibid.
157. Scannell, Keeromstraat 50, p. 24.
158. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 13.

159. Ibid., p. 5.
160. G. M. Carter, The Politics of Inequality. South Africa since 1948. (London, 

1958), p. 39.
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het. Die koerant het dit nie net reggekry om met behulp van hierdie

beleid die beste nuus bekend te stel nie, maar "... has more news 
161)

behind his views" as ander koerante in die Unie.

Voorts het Die Burger, soos ander koerante, geen simpatieke beleid 

gevolg waarin daar "filosofies" na sy teenstanders se deugde verwys 

is nie. Juis die swakpunte van sy teenstanders is uitgewys en

•4- U •*. 162)uitgebuit.

In hooftrekke het Die Burger, tesame met die N.P., aanspraak daarop 

gemaak dat hulle die enigste agente vir die handhawing van die 

ware beginsels van die Kaaplandse Afrikaner was en daarom het

Die Burger sy aanvalle hoofsaaklik op die volgende gebiede geloods: 

Onafhanklikheid van die Unie, republikanisme, behoud van die blanke 

beskawing en die sosiale en ekonomiese beskerming van die Afrikaner. 

Vir Die Burger was dit ’n voor-die-hand-liggende strategie. In

hoeverre Die Burger geslaag het, sal hierdie studie probeer aantoon, 

maar dit is bepaald waar dat die N.P. in 1948 met behulp van hierdie 

strategie aan bewind gekom het.

’n Saak waaroor ook duidelikheid verkry moet word, is die kwessie

van samewerking tussen Die Burger en die Afrikaner-Broederbond

(ArB.)- Was daar enige betrokkenheid van die kant van laasgenoemde

organisasie by besluitneming rakende Die Burger? Omdat die A.-

B. ’n geheime organisasie is, is toegang tot die mees relevante
163)

gegewens nie beskikbaar nie. Volgens Weber, Albertyn en die
164) -

meeste bronne oor die A.-B., het die organisasie Die Burger 

nooit voorgesê nie.

Recht Malan en Geyer is by geleentheid genooi om lidmaatskap van 

die A.-B. te aanvaar, maar albei het dit geweier aangesien hulle

161. Ibid. p. 49.
162. P.J. Cillie, "Hertzog en Malan: Die Jare van Skeuring, 1934-1939", Genl.

J.B.M. Hertzoq-qedenklesinq, X, p. 6.

163. Sien hoofstuk 6.
164. J.H.P. Serfontein, Brotherhood of Power. An Expose of the secret Afrikaner

Broederbond (London, 1978); I. Wilkins & H. Strydom, The Super-Afrikaners

(Johannesburg, 1980).
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vry en onafhanklik in die politiek wou wees.165^Na bewering is

Geyer sotns wel deur die A.-B. geadviseer in belangrike sake.

Albertyn beweer ook dat min lede van die direksie en redaksie

lede van die A.-B. was. Toe Hertzog byvoorbeeld die A.-B. in 1935

aangeval het, was slegs J. (Sambok) Smith lid van die a !-É^
168)

Tog het Die Burqer die A.-B. teen Hertzog se aanvalle verdedig.

2.3 Die Buroer se "hinterland"

"Die Burger is vir die Afrikaner meer as ’n koerant. Dit het geword

sy vriend en sy raadgewer, 'n deel van sy huis en sy lewe, en dit
169)

juis hierin dat sy invloed so onberekenbaar groot is. So het 

Paul Sauer die invloed van Die Burger op die gewone Afrikaner

beskryf. Die Burger self het in 1945 verklaar dat hy sedert sy

ontstaan in ’n gelukkige posisie was, deurdat die groot meerderheid 

van sy lesers die koerant beskou het as iets meer as ’n persoon 

wie se dienste vir twee pennies gekoop is. "Hy word beskou as

’n vriend, as ’n lid van die familie, selfs in wie se welstand en

welvaart daar persoonlike belangstelling is".

Met verloop van tyd het Die Burger se sirkulasiesyfers ’n toenemende 

groei getoon. Selfs tydens die Tweede Wereldoorlog, met papierskaars- 

te en al, het die blad sy daaglikse verkope gehandhaaf en later 

selfs stadig begin uitbou. Die getal naweekuitgawes (Saterdag) 

het byvoorbeeld tussen 1943 en 1948 meer as verdubbel. Die daaglikse

165. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986; Onderhoud met C.F. Albertyn, 

30 Julie 1987.

166. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.

167. Onderhoud met C.F. Albertyn, 1 Mei 1987.

168. Sien hoofstuk 6 vir voile besonderhede.

169. Die Burger, 25 Julie 1940.

170. Die Burger, 27 Augustus 1945.
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uitgawe het in dieselfde tydperk met meer as 3000 eksemplare per 

^ *. 171) dag gestyg.

Daardeur is duidelik baie meer lesers tydens en na afloop van 

die oorlog aan Die Burger se standpunte blootgestel. Die afleiding 

kan dus gemaak word dat meer kiesers in veral Kaapland Die Burger

se weergawe van gebeure wou lees en gevolglik daardeur beinvloed

kon word.

Dit is ’n algemeen aanvaarde beginsel dat enige koerant afhanklik

is van sy leserstal. Die leser moet hom met die inhoud en standaard
172)

vereenselwig, anders is die koerant verlore. Die Burger het hierin

geslaag, deels omdat hy deur sy lesers gestig i s J ^ ^ e b e r  reken

dat ’n koerant se rykdom in sy lesers geleë is; aan hulle getrouheid 

en welwillendheid word enige koerant gemeet. Sy lesers het Die 

Burger, volgens Weber, in die sin skatryk gemaak. Een van die 

redes hiervoor le opgesluit in die feit dat Die Burger op elke 

moontlike lewensterrein vir die Afrikaner se belange in die bres 

getree het. Hierdie besondere band is met verloop van tyd gevorm 

deur begrip en vertroue tussen koerant en leser

Die beste getuigskrif van hierdie verbondenheid met sy lesers 

is waaskynlik aan Die Burger gegee deur ’n V.P.-L.V., J.W. Mushet, 

wat in Junie 1942 in ’n brief aan Die Burger die volgende geskryf 

het, "Toe die Kaaplandse platteland geen pers gehad het nie, het 

die opposisie vir hom eie koerante gegee. Hierdie koerante het 

die vertroue van die platteland gewen, want hulle het die taalregte

171. Nasionale Pers-biblioteek, Sirkulasiesyfers van Die Burger, 1939 - 1948.
Naweekuitqawe Daagliks

1939 11662 7838

1941 12470 6515

1948 28441 9612

172. H. Lindsay Smith, Behind the Press in South Africa (Cape Town, 1938), pp. 15 en 27.

173. Scannell, Keeromstraat 30, p. 25.

174. Du Plessis, Die Afrikaanse Pers, p. 379; Scannell, Keeromstraat 30, p. 23.
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en die regte van die Afrikaanssprekende mense in die algemeen gehand- 

haaf. Hierdie koerante het groot eerbied vir die Afrikanertradisies 

gekoester. Hulle het gestaan vir ’n kultuur, alleenstaande, wat van 

die Boerenasie en dus van Suid-Afrika was. Hulle het eers die volk 

se vertroue gewen. Toe daardie vertroue verkry is, was daar omtrent 

niks wat hy nie met die platteland kon doen nie". ^ 5 )

Wat nie uit die oog verloor moet word nie, is dat Afrikaanse stedelinge

aanvanklik ’n seldsame verskynsel was. In 1926 het 41,8% blanke

inwoners van die Unie nog op die platteland gewoon. Die syfer het

egter in 1936 na 32% gedaal en in 1946 was dit slegs 25%. _ Daar

is ook bereken dat vir die tydperk 1939 tot 1948 die getalsterkte
176)

van die Afrikanermans in die stede vinnig toegeneem het. Die

blanke plattelander in Kaapland het egter stadiger verstedelik as
' 177)

die in die Transvaal.

Ten spyte van die verstedelikingsproses was daar op die platteland, 

veral in Kaapland, dus steeds ’n noemenswaardige Afrikanerelement. 

Derhalwe het Die Burger se krag in ’n groot mate in die platteland 

gelê. Volgens Cillie het Die Burger veral in die groot Bolandse 

dorpe groot aanhang geniet. Om die rede het die blad dan ook addisio- 

neel twee halfweeklikse plattelandse uitgawes, wat al die ander 

dae se belangrikste nuus bevat het, in Kaapland versprei. Hierdie 

uitgawes het egter die Nasionale Pers baie gekos. Maar koste ten 

spyt, Die Burger moes so wyd as moontlik versprei word,want volgens 

die blad se eie mening was mense wat hom gelees het, die bes ingelig- 

tea. 178)

175. Die Burger, 13 Junie 1942.

176. L.J. Potgieter, Die Ekonomie van die Afrikaner en sy Aandeel in die Sakelewe 
(Ongepub. M. Comm.-verhandeling, P.U. vir C.H.O., 1954), pp. 22 - 23.

177. Persentasieverdelinq tussen die blanke plattelandse en stedelike bevolkinq

Kaapland__________________________ Transvaal

P S P S

1921 42,5 57,5 36,0 64,0

1936 40,3 59,7 31,1 68,9

1960 18,2 81,8 14,7 85,3

E.L.P. Stals, "Die Suksesvolle Vestiging van die Afrikaner in die Stad", Handhaaf, 

Jaargang 23, no. 6, Augustus 1986, p. 16.

178. Onderhoud met P.J. Cillie, 3 Junie 1987.
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Oor die posisie wat Die Burger op die platteland ingeneem het,

stel Albertyn dit dat Die Burger vir baie mense amper soos ’n Bybel

was. Die Burger was dikwels al leesstof naas Die Bybel wat vir

hierdie Afrikaanssprekendes beskikbaar was. Die hele gesin het
179)

dan ook die koerant gelees.

Vanuit ’n politieke oogpunt moes die platteland as bondgenoot vir

die N.P. opgevoed word. Baie van die plattelandse lesers was leiers

in hul onderskeie samelewings en het dus op hul beurt ’n groot invloed
180) '

gehad. Die party het die situasie nog verder probeer bestendig

deur ’n besluit van die Kaaplandse kongres in 1930: "Laat afgevaardigdes

tog hulle distriksbesture en takke aanmoedig om geen huisgesin

sonder Die Burger te laat wees nie. Hy is ’n beter organiseerder

as ’n hele kommando organiseerders".

In Maart 1943 het Die Burger bekend gemaak dat sy uitgawes ingeperk 

gaan word weens ’n tekort aan papier. Die koerant het toe sy lesers 

versoek om solank die oorlogsbeperkings bestaan, hul koerant aan 

vriende en bure te leen, ’n gebruik wat volgens Die Burqer reeds 

sedert 1915 alombekend op die platteland w a s . ^ ^

Omdat Die Burger die platteland so belangrik geag het, is besluit

om 'n spesiale plattelandse redakteur aan te stel. Hennie (Duiwel)
' 183)

de Villiers het lank die pos met groot onderskeiding beklee.

Daar bestaan letterlik geen dorp of gehuggie in Kaapland wat nie

enige nuus oor hul dorp en sy mense in die plattelandse rubriek

geplaas het nie. Daagliks is 'n bladsy en soms twee aan nuus uit

die platteland gewy. Die platteland het op die manier baie prominent

in Die Burger van 1934-1939 gefigureer. Daarom het ’n verslaggewer

van Die Burqer op die meeste dorpe in Kaapland hoe aansien geniet
184)

en het selfs dikwels saam met die hoë gaste geëet.

179. Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987.
180. Scannell, Keeromstraat 30, p. 24.
181. Van Rooyen, Die Nasionale Party, p. 238; Wessels, Die Samehang van Koerant 

en Politiek, p. 137.

182. Die Burger, 2 Maart 1943.
183. Onderhoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987; Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987.

184. Onderhoud met C.F. Albertyn, 1 Mei 1987.
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Omdat die Afrikaner se kerk en geloof hom so na aan die hart le, 

is dit nie vreemd dat Die Burger ’n soortgelyke belangstelling weer- 

spieël het nie. In die woorde van Geyer was dit "... vanselfsprekend 

dat Die Burger in die nouste voeling met die kerk saamgewerk het".^5 '> 

Die gewone kolomme was ook daagliks deurspek van gemeentelike nuusl^^ 

Sodoende het die nuus die lesers selfs vinniger bereik as die wat 

van die amptelike kerktydskrifte gekom het. Verder is die hoofartikels, 

veral op Saterdae, aan morele en godsdienstige ofhalf-godsdienstige 

sake gewy. Spesiale godsdienstige hoofartikels is op kerklike feesdae 

soos Goeie Vrydag en Kersfees gepubliseer. Naas bogenoemde is daar 

ook nog die weeklikse godsdienstige rubriek, "Uit die Woord", daaglikse 

tekste op die hoofartikelbladsy en die weeklikse preekbeurte in 

Kaapstad en omgewing gepubliseer. Kerkleiers het ook by geleentheid 

oor kerklike aangeleenthede en sake van algemeen-godsdienstige aard

artikels in Die Burger gepubliseer. By geleentheid van Die Burger 

se 25-jarige bestaan het die kerk sy dank soos volg uitgespreek,

"As N.G. Kerk is ons dankbaar vir die mate van samewerking wat daar

was van die kant van Die Burger met die Kerk in sy stryd en ideale

in die verlede".

Volgens alle aanduidings was die Nasionale Pers ’n skepping van die

platteland. Cillié beweer dat veral vooraanstaande boere in die
, 188) 

Stellenbosch-distrik geld voorgeskiet het om die Pers te stig.

Daarmee tesame beweer O'Meara dat baie boere in Kaapland die N.P.

gesteun het en finansiële bydraes tot die party se groei gelewer
189) '

het. Daarom is dit nie vreemd dat Die Burger as gevolg van die

verbintenisse gereeld aandag aan die boer en sy belange geskenk het

nie.

Die verbintenis met Stellenbosch het later wyer as die boerderygemeen- 

skap uitgekring. Met verloop van jare het ’n unieke verhouding tussen

185. A.1890, A.L. Geyer-versameling, lêer 2, Burgeraand op Durbanville, 11 November /1942.
186. Veral ten opsigte van spesiale dienste, kerkbasaars, dankoffers, feestelikhede, 

beroepe en bedankings van leraars en voorstellings van nuwe kerkraadslede.

187. Die Burger, 25 Julie 1940.

188. Onderhoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987.
189. D. O'Meara, Volkskapitalisme Class, Capital and Ideology in the Development of 

Afrikaner Nationalism, 1934-1948 (Cape Town, 1983), p. 50.
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die Universiteit van Stellenbosch en Die Burger ontwikkel. 

5tudente wat op Stellenbosch afgestudeer het, is in toenemende 

mate in die redaksie aangestel. Indien ’n kennersmening oor aktuele

sake benodig is, is ’n persoon van die universiteit daarom genader.
... , 190)

Beinvloeding het sodoende dan ook wedersyds plaasgevind. Hierdie

betrokkenheid tussen die Nasionale Pers en die U.S. regverdig ’n

wetenskaplike studie in die toekoms.

Die Burger het waarskynlik ook daarin geslaag om van die lesers

se gedagtes en sieninge te verwoord, wat weer bygedra het om lesers

aan te moedig om aan Die Burger te skryf. Die meningskolomme was

deurgaans lewendig en is derhalwe goed ondersteun. Die briewe
191 L

het as ’n klankbord vir die redaksie gedien. "Daar is bykans geen

onderwerp waaroor daar nie briewe verskyn het nie en die briewe
192)

het van oral oor ingestroom. Dit het tog soms gebeur dat Die

Burger sekere briewe nie geplaas het nie. Die redakteur het dan
193)

deur ’n persoonlike brief die skrywer geantwoord. Een so ’n geval

was toe Geyer vir P.C.B. Brink van Stellenbosch, tydens die koalisiege-

rugte in 1933, in kennis gestel het dat sy brief nie geplaas gaan

word nie omdat daar reeds so baie oor die saak geskryf is. Die

Burger wou op daardie tydstip voorkeur qee aan korrespondente wat
194)

nog nie ’n geleentheid gehad het nie. Soms het dit gebeur dat 

’n brief geplaas is, maar dat die korrespondent om een of ander 

rede steeds persoonlik geantwoord is. So is A.J. Brink van Stellen

bosch geantwoord oor sy klag dat daar nie van Hertzog se verjaarsdag 

’n ophef gemaak is nie. Na Geyer se mening was Brink verkeerd om

te beweer dat Die Burger dit altyd anders gedoen het, "... want

190. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.

191. Hierdie briewe is onder onderwerpe deur my geïndekseer in die tydperk 1934

tot 1948: Onderwerpe waaroor daar redelike baie en gereeld briewe verskyn het

was: neutraliteit, vermenging tussen wit en gekleurd, Joodse immigrasie, N.P.-
organisasie, aanvalle op die V.P. en sy leiers, taal en kultuur van die Afrikaner 

en veral oor landbousake.
192. Slegs fragmentariese gedeeltes van die briefwisseling van Die Burger se redaksie

is tans beskikbaar by die Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor te Kaapstad.

193. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Korrespondensie van Die Burger,

1932/1933, 6 November 1933.

194. Ibid., 3 April 1933.
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die waarheid is dat ons dit in die verlede nooit anders qedoen 
. 195) y

het nie1. Soms het Geyer ook Die Burqer se standpunt i.v.m.
196) 197)

beginselsake soos koalisie, grondwetlike aspekte en ook oor
198)

’n republiek persoonlik aan korrespondente gestel. By ’n ander

geleentheid is twee akademici van Stellenbosch daarop gewys dat

Die Burger nie met ’n spesifieke spotprent bedoel het wat die twee
199)

korrespondente daarin gesien het nie.

Die redaksie het nie gereeld kommentaar op die inhoud van die briewe

in die vorm van voetnote gelewer nie, omdat die indruk daardeur

by die lesers geskep kan word dat die redaksie altyd die laaste 
~ 200)

se wou he. Interessant is egter dat Die Burger by talle geleenthede 

korrespondente in ’n hoofartikel geantwoord het. Dit is ’n voorbeeld 

van hoe die blad aan die lesers getoon het dat hul sieninge groot 

gewig dra en deur die redaksie op prys gestel is.

201)
2.4 Die "Ysterman"

Albertus Geyer was ’n besondere persoon. Piet Cillié bestempel 

hom selfs as ’n begaafde "senior staatsman" Piet van der Byl, 

minister in die V.P.-kabinet van Smuts, het hom as volg opgesom: 

"Geyer possessed a penetrating intelligence, sincerity of purpose

and a profound knowledge of foreign affairs, combined with a warm
u „ 203) sense of humour".

195. Ibid.,: Geyer - I. Barnardt, 23 Februarie 1933 en Geyer. - O.J. Basson, 23
Februarie 1933.

196. Ibid., Korrespondensie van Die Burger, 1934: Geyer - J.A. Schoeman, 12 September

1934.
197. Ibid., Korrespondensie van Die Burger, 1944: Geyer - C.A. Hofmeyr, 17 Februarie

1944.

198. Ibid.,: Geyer - C.G.S. de Villiers, 7 Junie 1944 en Geyer - E.C. Pienaar,

13 Junie 1944; Die Burger, 7 Junie 1944.

199. Onderhoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987.
200. J. Spies beweer in 'n koerantresensie (Die Burger, 1 Desember 1983) dat A.J.

van Wyk in Keeromstraat-kliek die bynaam anachronisties gebruik omdat die naam

aan Geyer gegee is deur P.V. de Villiers wat eers in 1937 by Die Burger begin

werk het.

201. P.J. Cillié,.Tydgenote, (Kaapstad, 1980), p. 60.

202. P. van der Byl, Top Hat to Velskoen (Cape Town, 1973), p. 15.

203. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Groot beslissings in my lewe", p. 20.
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Hier word duidelik twee van sy talle persoonlikheidskenmerke onder- 

streep, alhoewel laasgenoemde sinsnede miskien nie spontaan aan

’n "Ysterman" toegedig kan word nie. Volgens alle aanduidings was 

hy ook ’n diep gelowige persoon wat aanvanklik in die teologie gestudeer

het en wat daaraan geglo het dat sy regterhand nie moet weet wat
. 204)

sy linkerhand doen nie. Hieroor vertel Albertyn dat Geyer by

geleentheid ’n behoeftige vriendin van sy dogter se voile universiteits-

koste betaal het, sonder dat die dame of sy eie doqter daarvan aeweet

h f 205) het.

206)
Geyer was ’n begaafde skepper, vernuwer en meningsvormer, maar

was ook ’n reguit mens wat ’n onafhanklike en deurdringende siening 

van die politiek gehad het.2^ ^  In hierdie lig moet die feit gesien 

word dat hy die aanbod van die hand gewys het om lid van die A.-B.

te word, al het hy in beginsel niks teen die organisasie gehad nie.

Geyer het deur al die krisisse wat hy as redakteur beleef het, voet 

by stuk gehou om geen saak in Die Burger te bepleit of te verdedig

indien hy self nie van die geloofwaardigheid daarvan oortuig was 
2D8)

nie. Hierdie "geloofsbelydenis" van Geyer, tesame met sy bewese

beginselvastheid gedurende koalisie en samesmelting, versterk die 

oortuiging dat redaksionele kommentaar wat tussen 1934 en 1945 in 

Die Burger verskyn het, Geyer se persoonlike standpunte verteenwoordig 

het, die dinge waarin hy geglo het.

Hy was geen geroetineerde joernalis nie, maar eerder ’n politieke 
209)

redakteur wat die nuusafdeling van sy koerant volkome aan sy 

nuusredakteur toevertrou het. Daarom is dit enigsins vreemd dat

Cillie hom die "mees volledige koerantman in elke sin van die woord"
210 ) • noem. Sy taalgebruik was soms stug en hy was volgens sommige

204. A. 1890, A.L. Geyer-versameling,"Groot beslissingsin my lewe',' p. 20.

205. Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987.

206. Cillié, Tydqenote, p. 63.

207. D. en J. de Villiers, Paul Sauer (Kaapstad, 1977), p. 43.

208. A. 1890, A.L. Geyer-versameling, "Groot beslissings in my lewe", p. 20.

209. Van Wyk, Pie Keeromstraat-kliek, p. 14; Viljoen, 'n Joernalis Vertel, pp. 90-91.

210. Cillie, Tydqenote, p. 63.
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, . . . 211 ) 
skrywers geen groot stilis van die taal nie, daarom het van

sy hoofartikels soms houterig gelees en langdradig voorgekom.

In Geyer se tydperk het politiek Die Burger oorheers. Deur middel

van sy koerant en in die binnekring van die N.P. in Kaapland het

hy waardevolle leiding en raad gegee. Hyself het nooit enige
. . . . . 2 1 2 ) 

eie politieke ambisie gekoester nie en daarom kon hy sy talente
. . 213)

tot beskikking van D.F. Malan en die N.P. se leiersgroep stel.

Sy aandeel in die beraadslaginge van die party is deur sommige as

onmisbaar beskou. ^ ^ I n  1935 is hy genooi om die N.P. in Kaapland
215)

se hoofraadsvergaderings by te woon. Later het hy self sitting
21 g)

in die N.P.-koukus en in die inligtingskomitee verkry. In die 

Kaaplandse N.P.-kongresse het hy ook gereeld ’n leidende rol gespeel.

Toe hy in 1922 besluit het om by Die Burger te begin werk om sodoende
217)

die Afrikanersaak te bevorder, was dit die begin van ’n soort "roeping"

in sy lewe. Dit het uitgeloop op ’n 21 jaar lange redakteurskap

van die blad, waartydens hy in die jare dertig tot diep in die jare

veertig een van die invloedrykste figure in Afrikanerpolitiek geword 
21 B )

het.

Geyer se besondere verbintenis met D.F. Malan het ’n verhouding daarge- 

stel wat die hartlikste samewerking verseker het. Hulle het gereeld

samesprekings gehad waarin hulle oor landsvraagstukke en sake van
219)

algemene belang beraadslaag het. So goed het Geyer Malan geken

211. Van Wyk, Die Keeromstraat-rkliek, p. 14.
212. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Groot beslissings in my lewe", p. 15: Volgens

Geyer het hy sy vrou beloof om nie die politiek te betree nie, daarom het hy 

selfs ’n ministerskap van die hand gewys.

213. Cillié, Tydqenote, p. 60.

214. Van Rooyen, Die Nasionale Party, p. 247.
215. Wessels, Die Samehanq van Koerant en Politieke Party, p. 140.

216. P.V.203, P.W. Botha-versameling, lêer 2/4/1/1/1; Beyers, Suid-Afrikaanse Biogra-

fiese Woordeboek, deel 4, pp. 187 - 188.
217. Van Rooyen, Die Nasionale Party, p. 249; A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Groot 

beslissing in my lewe", pp. 4 - 5 .

218. Cillié, Tydqenote, p. 60.
219. Van Rooyen, Die Nasionale Party, p. 246; Cillié, Tydqenote, p. 63.
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dat toe hy by geleentheid in Londen as Hoë Kommissaris deur die

Britse pers na voorgenome stappe .van die Malan-regering uitgevra

is, kon hy dadelik sekere berigte as onwaar verwerp, "... omdat
220)

hy geweet het Malan se kop werk nie so nie". Toe Geyer vir Malan

in die vroeë oggendure van 28 Mei 1948 skakel met die nuus dat

hy premier gaan word, was Malan se antwoord: "0!, dan moet jy ’n

bietjie oor die nuwe kabinet kom gesels. Kan jy om tienuur hier
221)

wees?" Hieruit blyk dit dat Malan soveel vertroue in Geyer gehad

het dat hy hom selfs geraadpleeg het oor wie in sy kabinet moes

wees! Tóg het Geyer ook ’n besondere hoë agting vir Malan gehad
222)

en sy eie getuienis hieroor, tesame met die mening van C.F.
223)

Albertyn, laat ’n mens wonder of At van Wyk in Keeromstraatkliek

nie Geyer se "houvas" op D.F. Malan oordryf nie.

Vir die gewone man was Geyer bykans onbekend, omdat hy daarin geslaag

het om die persoonlike publisiteit, waarvoor hy altyd sku was, tot
224) ••

merkwaardige hoogte te vermy. Hy het daarom slegs by hoe uitsondering
225)

in die openbaar opgetree. Hy het selfs later erken dat hy sodoende
225 )

die sosiale deel van sy redakteurspligte verwaarloos het.

Geyer wat op 11 Augustus 1894 op Somerset-Oos gebore is, het na

sy aanvanklike opleiding op Grahamstad en Stellenbosch, die graad

Ph.D. in Geskiedenis aan die Berlynse universiteit verwerf. Sy

proefskrif het gehandel oor die ekonomiese stelsel van die Nederlands-
227)

Oos-Indiese Kompanje aan die Kaap tussen die jare 1785 en 1795.

Hy was nog maar ’n kort rukkie redakteur van Die Burger toe hy ’n 

professoraat in Suid-Afrikaanse Geskiedenis aan die Universiteit 

van Stellenbosch aangebied is. Dit was die pos wat Geyer in sy

drome as die begeerlikste beskou het. Tog het hy dit nie aanvaar
. 228) 

m e .

220- Die Burger, 11 Februarie 1959. (0ns Huldig dr. Malan)
22.1. A.L. Geyer, Vier Jaar in Highveld, Diplomatieke ervarinqs as Hoë Kommissaris 

in Londen 1950 - 1954 (Kaapstad, 1969), p.15.

222. Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987.
223. Cillié, Tydgenote, p. 64; Beyers, Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, 

deel 4, p. 187.

224. Ibid., p. 188.

225. Geyer, Vier Jaar in Highveld, p. 11.

226. Beyers, Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, deel 4, p. 188.

227. Van Wyk, Die Keeromstraatrkliek. p. 17.
228. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Groot beslissings in my lewe", pp. 6 - 7 .
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Hoewel daar soms moontlik twyfel by hom kon wees of hy die regte

besluit geneem het, het sy werk by Die Burger altoos bevrediging

gebied. "My lange jare by Die Burger was moeilike jare, maar ek

het geglo dat ek diens verrig wat van waarde was. Nee. ek het nooit
229)

daaraan getwyfel dat ek daar reg besluit het nie", het hy self

geskryf. Sy belangstelling in geskiedenis het hy egter lewenslank

behou en in 1925 het hy lid van die Argiefkommissie geword en in

1938 die voorsitter daarvan. Saam met A.J.H. van der Walt en J.A.

Wiid was hy mede-redakteurs van Geskiedenis van Suid-AfrikaP^

Daarmee tesame het hy ’n intense belangstelling in die internasionale
231)

politiek gehad, wat hom goed te pas gekom het in sy werk as redakteur.

In 1923 is hy as assistent-redakteur by Die Burger aangestel, en

die volgende jaar, net voor sy dertigste verjaarsdag, het hy vir
232)

D.F. Malan as hoofredakteur opgevolg. Hoewel Geyer op ’n daaglikse

basis gehelp het om die merkwaardige verhouding tussen Die Burger 

en die N.P. te vestig, meen Phil Weber, wat lank en nou met

hom saamgewerk het, dat Geyer deurgaans toegesien het dat volksbelang 

altyd voor partybelang gestel word.

Geyer het homself as ’n verstandsnasionalis getipeer. Hy self kon

nie emosioneel gaande raak oor volksfeeste en "... die baarddraery

van 1938" nie. In wese was hy nie anti-Engels, soos so baie van

sy geesgenote nie. Sy verstand het hom op die koers wat hy as reg
235)

beskou het, laat beweeg. /

Sy tyd by Die Burger is deur donker jare van verdeeldheid onder 

die Afrikaners gekenmerk. Om sy taak ligter te maak, is die pos 

van hoofredakteur van die Nasionale Pers in 1945 vir hom geskep. Maar

229. A. 1890, A L . Geyer-versameling, "Groot beslissings in my lewe", pp. 6-7.
230. Beyers, Suid-Afrikaanse Bioqrafiese Woordeboek, deel 4, p. 188.

231. Geyer, Vier Jaar in Highveld, p. 13.
232. Beyers, Suid-Afrikaanse Bioqrafiese Woordeboek, deel 4, p. 187; Van Wyk, Die 

Keeromstraafr-kliek, p. 14.

233. Cillie, Tydqenote, p. 61.
234. Weber, "Dr. Malan en Die Burger", p. 260.
235. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Groot Beslissings in my lewe", p 19.



53

die proefneming het misluk omdat die pos nie die nodige uitvoerende
7 36 ̂

gesag oor ander redakteurs gehad het nie. Nadat Geyer afgetree

het, is die pos nie weer gevul nie.

Voor Mei 1948 was hy, volgens homself, in die binneste leierskring

van die N.P. ingetrek en veral met sy intieme verbintenis met Malan,

kon hy nog nuttige werk verrig. Na die N.P.-oorwinning het sy posisie

dramaties verander. "Nou was ek nie meer in die binneste leierskring

van die party nie, maar ’n buitestaander buite die kabinet vanwaar
23.7)die leiding kom". ' Daarom het hy kort daarna afgetree, maar 

Malan het hom oorreed om die pos van Suid-Afrikaanse Hoe Kommissaris 

in Brittanje te aanvaar, nadat hy alreeds ’n kabinetspos van die 

hand gewys het.

Geyer was nie ïi persoon met wie enigiemand ligtelik grappies kon

maak nie, want, "lastige, lawwe en sommer dom en verspotte mense

kon hy nie verdra nie". Hy kon ook maklik ongeduldig raak met

mense wat anders was as hy. Geyer het ook daarvan gehou om ’n mening
239)

oor veral sy teenstanders uit te spreek.

"Van 1924 tot 1940 het Geyer direk te doen gehad met genl. J.B.M. 

Hertzog. Geyer se persoonlike houding teenoor Hertzog was van deurslag- 

gewende belang vir die politieke gebeurtenisse van die tydperk 1934 

tot 1940. Omdat Geyer so ’n belangrike posisie in die N.P. van Kaapland 

se hierargie beklee het, was die verhouding tussen hom en Hertzog 

dus veel belangriker as slegs die van partyleier tot redakteur. 

Omdat Die Burger die rigting vir die Nasionaliste van Kaapland teen

Hertzog en die koalisie help aanwys het, is die pad van die N.P. 

vir die toekoms hierdeur bepaal. Dit het egter vir Hertzog in Septem

ber 1939 in die minderheid binne sy "eie" party gelaat. Geyer se 

eie mening oor die besluit om teen koalisie standpunt in te neem,

236. Ondernoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986; Onderhoud met P.J. Cillie, 3 Junie 
1987; Onderhoud met C.F. Albertyn, 1 Mei 198/.

237. Geyer, Vier.jaar in Hiqhveld, pp. 12 - 13.
238. Van Wyk, Die Keeromstraat-rkliek, p. 14.

239. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986; Onderhoud met P.J. Cillie, 3 Junie

1987; Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987.
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is dus insiggewend: "Ek het in daardie dae gespog dat in die gebied

waarbinne Die Burger vanweë sy sirkulasie effektiewe invloed kon

uitoefen, die aantal Nasionaliste wat gesmelt het, minimaal was.

Wie weet, miskien was die grootste diens wat ek in my lewe aan die

Nasionale saak en aan die land bewys het, die houding wat ek aan
. 240)

die hoof van Die Burger tydens koalisie ingeneem het".

Geyer bespiegel voorts dat die kiem van koalisie alreeds tydens

die vlagstryd ontstaan het. Hy self erken dat hy sy vertroue reeds

toe in Hertzog verloor het. jDg is die vertrouenskrisis veel

vroeër as die vlagstryd al waarneembaar. Net nadat Geyer in 1923

uit die buiteland teruggekeer het, het hy en ’n vriend, A.J. Werth,

’n besoek by Hertzog afgelê. Hertzog het hom reeds vroeg tydens

die gesprek vir vrae van Geyer oor die Pakt met die Arbeiders vererg

en hom toegesnou: "Nou ja, as die volk my nie vertrou nie, sal ek

bedank". Na die tyd het Werth gemeen dat Hertzog hom nooit sy lastige

vrae vergewe het nie en Geyer self het later meermale gewonder of
242)

Hertzog hom inderdaad vergewe het. D.F. Malan het Geyer ook

gewaarsku, kort nadat hy by Die Burger begin werk het, dat Hertzog

nie besonder gunstig gestem was teenoor Die Burger nie. Volgens

Van Wyk het Hertzog die "verspotte" idee gehad dat die koerant sy
243)

posisie onder die Afrikaners probeer ondermyn het.

In die begin van die Pakt-bewind is Geyer by verskeie geleenthede

deur Hertzog ingeroep en dan gekapittel en soms "behoorlik sleggesê",

omdat Die Burger inliqting bekend gestel het wat Hertzog en sy regering
2^4)

nie aan die publiek wou bekend gemaak het nie. 'Dit het natuurlik 

die verhouding nog meer gespanne gemaak. E.A. Malga het by ’n ander 

geleentheid sekere binnegeheime van die kabinet te hore gekom. 

Dit het hom op die spoor van die nuus gebring wat Hertzog geensins 

ter perse wou laat gaan nie. Nadat die nuus gepubliseer is,

240. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Groot Beslissing in my lewe" p. 19.
241. Ibid., p. 7.
242. Ibid., "Persoonlike herinneringe", 1923 - 1929.
243. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 16.

244. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Persoonlike herinneringe", 1923 - 1929; Van

Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 16; Scannell, Keeromstraat 30, pp. 43 - 46.

245. P. Meiring, 0ns Eerste Ses Premiers (Johannesburg, 1972), p. 57.
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is Geyer weer ontbied: "Ek kan vermoed waarom ... Daardie oggend

was die generaal behoorlik boos en ek moes dit ontgeld totdat ek,

nie van nature met ’n oormaat van geduld bedeel nie, hom in die

rede val met so iets, 'Waarom sorg u nie liewer dat u ministers 

nie Kabinetsgeheime verklap nie?' Die generaal was ’n oomblik sprake- 

loos van woede en het my daarna toegesnou om te loop! Vir ’n lang

tyd daarna tot aan die begin van die Koalisie-gekonkel het hy my

nooit weer gegroet nie". ^46)

Van die begin af het Geyer gesukkel met die besondere vermoe' wat 

Hertzog gehad het onn in ’n toespraak ’n bepaalde indruk te wek sonder 

om ’n enkele sin te gebruik wat die juistheid van die indruk op papier

weergee. Om dus agter die werklike kap van sy byl te kom, moes

die lesers fyn lees, want woorde wat tussen die lyne staan, kon 

nie aangehaal word nie.

Die feit dat Geyer ’n Kaaplander was en met D.F. Malan verbind was,

het hom in groter onguns gebring as die feit' dat hy Vi voortreflike

vegter vir die Nasionale saak w a s . ^ ^  Verder is Malan gedurende

die krisistydperk, 1933 - 1934, in ’n groot mate be'i'nvloed deur die

Kaapse Afrikaner~"Establishment". Die Skiereilandse groep het ’n 

besondere invloed op die Kaaplandse N.P. gehad. Hierdie Afrikanergroep,

waarvan Geyer een van die leiers was, het veroorsaak dat Hertzog
249) - •

hulle koel en afsydig gehanteer het. ' I n’n groot mate sou hierdie

spanning nie tussen party en koerant wees nie, maar tussen Hertzog
r 250)

en Geyer.

Geyer het ook nie geskroom om kaalkop die waarheid te praat oor 

wat hy van mense dink nie. Die gevolge hiervan het hy egter terdeë

besef, want hy self erken dat hy merendeels foute van optrede, gedrag
251)

en dikwels van kortgebondenheid begaan het. So het hy by geleent-

246. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Persoonlike herinneringe", 1923 - 1929.
247. ioia.
248. Meiring, 0ns Eerste Ses Premiers, p. 57.
249. 3.H. le RouxCe.a.) (red.), Generaal 3.B.M. Hertzog. Sy Strewe en Stryd Volume

2 (Johannesburg, 1987), pp. 599 - 600.

250. Wessels, Die Samehang van Koerant en Politieke Party, p. 135.

251. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Groot beslissings in my lewe", p. 20.
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heid gemeld dat die Engelse pers besig was om Hertzog "walglik"

te vlei, "... en die arme ou man is mos reeds nie bestand teen
. . 252)

vleiery nie". N.C. Havenga noem hy meer ’n "SAP as ’n Nasionalis",

na samesprekings in November 1939 met die Hertzog-groep. Van A.P.J.

Fourie se optrede tydens die Kaaplandse Kongres in 1933, sê hy

dat Fourie voor Hertzog gekruip het en dat Fourie "net homself" 
253)

was. Van H.F. Verwoerd het Geyer nie altyd met groot waardering 

gepraat nie. In verband met die samesprekings wat op 4 Desember

1939 in verband met hereniging plaasgevind het, beweer Geyer dat

Verwoerd sy bes gedoen het om met behulp van Die Transvaler die

samesprekings te verongeluk. Geyer het geglo dat dit ’n doelbewuste 

poging was.

Die gevoel wat Geyer teenoor Verwoerd en J.G. Strijdom gekoester

het, was blywend. Met Malan se aanbod van ’n kabinetspos aan Geyer,

het laasgenoemde soos volg geredeneer, "Dr. Malan was oud en ek

moes daarmee rekening hou dat Hans Strijdom hom mag opvolg. Ek

was toe al daarvan bewus dat Strijdom, Verwoerd, Swart en E. Louw

’n kliek in die kabinet vorm en ek het nie kans gesien om in ’n kabinet

te sit waar binne afsienbare tyd daardie kliek die lakens sou uitdeel
254)

Geyer se siening oor Smuts is heel insiggewend. Smuts se beleid

was vir hom onaanvaarbaar en hy het dit heftig beveg, maar persoonlik
255)

het die verhouding tussen hulle altyd goed gebly, ten spyte van 

die feit dat Die Burger vir Smuts die meeste byname gegee het van 

alle persone in die Suid-Afrikaanse politiek. Die name is gereeld 

gebruik in hoofartikels om hom in diskrediet te bring, maar ook 

om op sekere swakhede te wys.

252. Ibid., 20 Februarie 1934.
253. Ibid., 20 Februarie 1934.

254. Ibid., "Groot beslissings in my lewe", p. 15.

255. Geyer, Vier Jaar in Hiqhveld, p. 34.
256. "Handyman van die Empire", "Die Mantel van Milner", "Die Veldmaarskalk", "Britse 

veldmaarskalk", "Slim Jannie", "flnti-nasionale diktatuur van Smuts", en "Vyand 

no. 1".
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2.5 "Om geskiedenis te help maak, is lekker"

Hierdie woorde van P.A. Weber op sy tagtigste verjaarsdag, is in 

der waarheid ’n getuigskrif aan homself. Aan die einde van sy lang

verbintenis met die Nasionale Pers het sy opvolger as redakteur

oor sy loopbaan geskryf: Daar was ... "geeneen met ’n sterker invloed
O  C D  \

ten goede in die Afrikaanse perswese", as juis hy nie. As

opponent beaam Joel Mervis hierdie verering met dieselfde gees 

van waardering wanneer hy se "Phil Weber a newspaperman of great

talent and distinction, has made a notable contribution to South 

African journalism, it is his remarkable personal qualities that 

make an equal impact".

Weber was die enigste persoon wat al die sleutelampte in die Nasionale 

Pers, naamlik redakteur van Die Burger, besturende direkteur en 

voorsitter van die Nasionale Pers, beklee het. Van hierdie verbinte- 

nisse het Weber self gesê dat dit ’n voorreg was en dat hy van naderby 

gesien het hoe geskiedenis gemaak is.

Sy bydrae was van so ’n besonderse aard dat hy gedurende 1984 vereer
261)

is met ’n Staatspresident-merietetoekenning. By geleentheid van

die toekenning van ’n ere-doktorsgraad deur die Universiteit van

Stellenbosch het die rektor die toekenning soos volg gemotiveer:

"Die beklemtoning van die belangrikheid van verslaggewing naas menings-

vorming ... is grootliks sy skepping. Sy diepe sin vir waarheid

en waardes wat vir alle tye en omstandighede geld, dwing respek
262)

af, waar hy hom ook al begeef". Ook in die commendatio by die

toekenning van die Markus Viljoen-medalje, hoogste onderskeiding

257. Naspers Nuus, Junie 1984. ^
258. Die Burger, 1 September 1977; Cillié, Tydqenote, p. 63.

259. Sunday Times, 16 September 1978.
260. Naspers Nuus, Junie 1984; Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.

261. Sitaat, Staatspresident van die R.S.A., 1984. Dekorasie vir Voortreflike Diens.

262. Is in 1971 deur die Akademie vir Wetenskap en Kuns aan Weber toegeken.
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vir Afrikaanse joernalistieke, na ve'rdienste is die stelling gemaak 

dat geen Afrikaanse joernalis ooit die samestelling van eienskappe
 ̂ o s  ~t \

aan die dag kan le soos Phil Weber nie.

Soos Geyer, was ook Weber sku vir publisiteit en sy identiteit het

grootliks geheim gebly.^ ^ W e b e r  self het gemeen dat ’n goeie joernalis

altyd sku vir publisiteit moes wees. Dit moes die koerant wees

wat praat en nie die joernalis nie. Dit het hy by Geyer geleer en

teber
266)

265)
dit het deurgaans sy werk vergemaklik en verdiep. Weber se joernalis

tieke werk is gekenmerk deur kleurvolle taal en styl,

267)
Philip Alfred Weber is op 25 Junie 1904 in Oos-Londen gebore. Sy

vader was van Switserse afkoms, en het as ’n driejarige na Suid-Afrika
• 268) 

geemigreer, terwyl sy ma van Duitse afkoms was. Hy het die grootste

gedeelte van sy skoolopleiding in Engels aan die Selbourne College
269) <■

in Oos-Londen ontvang. In die Engelse skool het Weber aanvanklik

harde bene gekou, waarna vyandigheid stelselmatig in aanvaarding

en vriendskap verander hetf7^  soveel so dat Weber in sy laaste jaar

as Dux-4eerling aangewys is. Die seuns het hom ook tot rugby- en
271)

krieketkaptein van die skool gekies.

Toe Weber in 1923 as Engels- en Duitssprekende student op Stellenbosch

aanland, het hy eers op agtienjarige ouderdom behoorlik met Afrikaans

kennis gemaak. Die Universiteit het egter van Weber ’n Afrikaner 
272)

gemaak. Nadat hy ’n baccalaureusgraad verwerf het, het hy die

bekende I.D. du Plessis opgevolg as Die Burger se sportredakteur. Na

slegs ’n jaar keer hy egter terug na die Universiteit om die Senior
273)

Onderwysdiploma te verwerf. L.W. Hiemstra het hom hierna as verslag-

263. Die Burqer, 1 September 1977.

264. Ibid.
265. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.

266. Onderhoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987.

267. Naspers-Nuus, Junie 1984.

268. Die Burger, 1 September 1977.

269. Naspers-Nuus, Junie 1984.

270. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.

271. Die Burqer, 1 September 1977.
272. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986; Onderhoud met P.J. Cillié, 3 Junie 

1987; Die Burqer, 1 September 1977.

273. Naspers-Nuus, Junie 1984. •
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gewer na Die Volksblad in Bloemfontein gelok.^'* Gedurende 1930

keer hy terug na Die Burger waar hy in 1931 in die belangrike sleutel-
275)

pos van nuusredakteur aangestel is.

Gedurende 1937 is Weber deur Die Burger saam met Philip Nel se beroemde
• • 776 ̂

Springbokspan na Nieu-Seeland en Australië gestuur. Op die toer

het hy heel besondere beriggewing gelewer en lewenslange vriende

Le me 
278)

277)
gemaak. Vir die meeste lede van die span was hy meer as bloot

net ’n koerantman.

In 1942 is hy bevorder tot assistent-redakteur van Die Burger, in
2 '

an.
280)

279)
die pos van sy groot vriend, Recht Malan. Op 1 Julie 1945 volg

hy Geyer as redakteur van Die Burger op.

Sy redakteurpos het saamgeval met die na-oorlogse politieke opkoms

van die Nasionale Afrikaners. In die tyd het Weber en Die Burger

’n kragtige rol gespeel. Hy was veral as vertroueling van D.F. Malan

dikwels teenwoordig by die neem van groot besluite waar hy "...na
281)

binne en buite ’n unieke invloed kon uitoefen".

Gedurende 1946 het h^ die invloedryke politieke rubriek "Uit my

Politieke Pen" begin.^ ^  Die stof vir die rubriek het hy meestal

gekry in gesprekke na ’n pot gholf met dr. T.E. Donges, Paul Sauer

en Ben Schoeman, asook leiers van die diplomatieke sendings in Suid-
283)

Afrika en hoofde van staatsdepartennente. Die doel van die rubriek 

was onder meer om sekere inligting, wat nie in ’n hoofartikel geplaas 

kan word nie, bekend te maak.

274. Die Burger, 1 September 1977.
275. Naspers-Nuus, Junie 1984.

276. Die Burqer, 1 September 1977.

277. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Jauarie 1986.

278. Onderhoud met G.P. (Flappie) Lochner, 1 Augustus 1987.
279. Naspers-Nuus, Junie 1984.
280. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986; Die Burger, 1 September 1977.

281■ Die Burger, 31 Januarie 1964; 1 September 1977.

282. Naspers-Nuus. Junie 1984.
283. Onderhoud met P.M. weoer, 20 Januarie 1987.

284. Ibid.
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Danksy sy veelsydige vermoëns is deur die jare ook belangrike admini- 

stratiewe funksies aan Weber toevertrou. So was hy onder andere 

voorsitter van die Pers-Assosiasie, direkteur van FederateVolksbeleg- 

gings en van Santam. 285)

2.6 D.F. Malan en Die Burger: ’n hegte vriendskap

Die besondere verhouding tussen Geyer en D.F. Malan is tydens Weber

se redakteurskap voortgesit en dit het voortgeduur tot Malan se
286)

uittrede uit die politiek in 1954. Die Burger het dus die vertroue-

lingen vertroude raadgewer van Malan gebly.

Malan was nie ’n leier wat in politieke sake gewoonlik sy wil wou

afdwing nie. Hy het merendeels sy ondersteuners en raadgewers geraad-
i 287) ^ t . 288)

pleeg. Derhalwe het hy nooxt Die Burger probeer voorse m e .

Die Burger was van sy kant af ook nooit ’n slaafse navolger van Malan

en die N.P. nie en het soms ook ’n kritiese ingesteldheid teenoor

hulle geopenbaar, al is dit nooit openlik verkondig nie.

Dit het gereeld gebeur dat wanneer Malan ’n verklaring of selfs Vi

toespraak opgestel het, hy dit eers vir die redakteur of ook, afhangende

van die aard daarvan, vir ’n ander lid van die redaksie voorgelees
290)

het om ’n eerlike mening te verkry. So groot was Malan se vertroue

in veral Geyer dat hy, selfs ná 1948, nog dikwels planne en besluite

aan Geyer meegedeel het alvorens al die lede van sy kabinet daaroor 
291)

ingelig is. Die Burger se intieme samewerking met Malan het beteken

dat die N.P. in Kaapland ’n mondstuk gehad het wat met besondere
29?) , ,

gesag kon praat. Dit het die invloed van Die Burger natuurlik

geweldig verhoog.

285. Die Burger, 1 September 1977.
286. Scannell, Keeromstraat 30, p. 19.
287. Thom, D.F. Malan, p. 16.

288. Ibid., p. 16; Weber, "Dr. Malan en Die Burger", p. 261.

289. Thom, D.F. Malan, p. 152.

290. Ibid., p. 16.
291. Weber, "Dr. Malan en Die Burger", p. 262.

292. Thom, D.F. Malan, p. 152.
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Die hartlike en intieme samewerking het egter nie voorkom dat Die

Burger soms Malan se optrede gekritiseer het nie. ’n Voorbeeld hiervan

is die publikasie deur die A.-B. van ’n ontwerpgrondwet vir ’n republiek
293)

in Die Burger vroeg in 1942. Dit is gepubliseer met verlof en

op gesag van Malan. Die Burger het teen sekere punte daarin hewig

te velde getrek. By ’n ander geleentheid het "Keeromstraat" gevoel

dat Malan nie sterk genoeg teen die 0. B. opgetree het nie. Recht

Malan en Weber het D.F. Malan gaan spreek om hom te waarsku dat

twee organisasies nie die Afrikaner op die politieke front kan verteen-

woordig nie en dat dit ’n botsing gaan veroorsaak. Malan het hulle

rustig aangehoor en nie veel gesê nie. Maande daarna het hy eers
295}

opgetree en dit is later bewys dat hy reg opgetree het. Sonder 

vertroebeling van sy vriendskap het D.F. Malan die kritiek egter 

aanvaar. Die band is verder versterk deur die feit dat die koerant 

die atmosfeer geskep het wat dit vir D.F. Malan moontlik gemaak het 

om samesmelting te verwerp en die Kaaplandse N.P. met hom saam te 

neem. Dit het juis hierdie besondere band amper "onbreekbaar" gemaak.

Anders as die gewone publiek, het Die Burger se mense Malan geken

as ’n man met ’n fyn humorsin en ’n terggees van die eerste water,

wat dui op die ontspanne verhouding tussen Malan en Die Burger.

Die Burger het ook nie gehuiwer om Malan as die werklike Afrikanerleier

aan die Afrikaners voor te hou nie. Op sy sewentigste verjaarsdag

verseker die blad die Afrikaner dat hy in hierdie tyd op die sterkte

en doelbewuste leiding van Malan kon staatmaak. Malan se onvermoeide

ywer en die onwankelbare trou vir sy volk het nooit verander nie.

Volgens Die Burger het Amatole France geskryf dat ’n volk sy groot

manne vereer wanneer hy homself in hulle herken. "’n Volk eer homself

deur die verering wat hy aan hulle bewys". Volgens Die Burger was
297)

dit in Malan se geval ook so. Hiermee het Die Burger die verhouding

293. Die Burqer, 23 Januarie 1942.
294. bien noo'fstuk 7.2 vir meer besonderhede.
295. Weber, "Dr. Malan en Die Burger", p. 262.

296. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.

297. Die Burger, 22 Mei 1944.
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wat die koerant met D.F. Malan gehad het, verwoord. Van hierdie 

verhouding het bepaald ’n sterk invloed uitgegaan wat bygedra het 

tot die suksesverhaal van die N.P. tussen 1934 en 1948.

2.7. Die Burger en die ander Nasionale Party-spreekbuise

Geen party kan ’n politieke stryd voer tensy hy deur goedgesinde 

nuusblaaie ondersteun word nie. Slegs op so ’n wyse kan ’n spesifieke 

politieke beeld opgebou word en aan die breë publiek bekend gestel

word. 298^

In sy stryd in belang van die N.P. is Die Burger deur die Nasionale

Pers se stalmaat, Die Volksblad, in die Vrystaat bygestaan. Binne

twee jaar na die stigting van Die Burger het die pers Die Volksblad

oorgeneem. Die Volksblad, die oudste Afrikaanse koerant in die 
299)

land, se eerste uitgawe het op 18 November 1904 onder

die naam Het Westen in Potchefstroom verskyn?*"*^ Vanaf 1909 het

die koerant twee keer per week verskyn en in 1912 het dit Hertzog

se standpunt teen Louis Botha ondersteun op 26 Maart 1915 is 

die naam verander na Het Volksblad ~^^en in Maart 1916 is die hele

drukkery na Bloemfontein verskuif. Die jaar daarna is die koerant 

deur die Nasionale Pers oorgeneem. Op 2 Oktober 1925, in sy mondig- 

wordingsjaar, het dit ’n dagblad geword."^^ In Oktober 1925 het

dr. A.J.R. van Rhyn die redakteurskap aanvaar, wat hy eers in 1948
~ 305) 3o6)

neergele het. Op 2 Julie 1933 het die koerant ’n middagblad geword.

« J.H. le Roux en P.W. Coetzer (red.) Die Nasionale Party. Die "Gesuiwerde Nasionale
' Party, 1934 - 1940 Deel 4 (Bloemfontein";.. 19B6"); d . 26.

299. Die Burger, 2b Julie 1975. K
300. Standard Encyclopaedia of Southern ftfrica, vol. 11, p. 261.

301. Die Burqer, 25 Julie 1975.
302. Standard Encyclopaedia of Southern ftfrica, vol. 11, p. 261.
303. M.J. Grimbeek, Die Politieke en Kulturele Rol van Dr. A.J.R. van Rhyn as Redakteur 

van Die Volksblad, 1925 - 1948 (Ongepub. D.Phil.-proefskrif U.O.V.S., 1984), 

pp. 18 - 20.

304. Die Burqer, 25 Julie 1975.
305. Grimbeek, Die Politieke en Kulturele Rol van Dr. A.J.R. van Rhyn, pp. 15-17.

306. Standard Encyclopaedia of Southern ftfrica, vol. 11, p. 261.; Die__Burger, 25

Julie 1975.
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Van Rhyn moet beskou word as een van die sleutelfigure in die ontwikke- 

lingsproses van die N.P. tussen 1934 en 1948. As deelgenoot van 

die ideaal van die N.P. het Die Volksblad, met Van Rhyn aan die 

hoof, die toon aangegee in ’n provinsie sonder wie se steun die party 

nie in 1948 kon wen nie.

Die behoefte aan ’n Transvaalse Nasionaalgesinde nuusblad is veral 

gedurende die dertigerjare al hoe sterker gevoel. Op 30 September

1935 het D.F. Malan tydens ’n byeenkoms te Stellenbosch ’n beroep 

gedoen dat so ’n blad gestig moes word.^'^Verskeie individuele beroepe 

vanuit die Transvaal het gelei tot Malan se oproep?*"*^ Die vergadering 

is in die Uitspan-Koffiehuis gehou en W.A. Hofmeyer is as voorsitter

en H.J. Otto as sekretaris verkies om geld in te samel vir die oprigting
' > ^ i-i t 310) van so n dagblad.

Twee weke tevore het ’n groep wat die Kaaplandse N.P.-kongres op

Middelburg bygewoon het, op hul terugreis Kaap toe alreeds R2000
• 311) *

se beloftes vir so ’n fonds van medereisigers ontvang.

’n Beroep om geldelike bydraes te stuur is ook dadelik op die lesers 

van Die Burger gedoen. Daar is pertinent melding gemaak van P. 

de W. Neethling se aansienlike bydrae van R10 000. Die Burger

en D.F. Malan het die lesers met die volgende woorde aangespoor 

om bydraes te lewer:

"En juis in Transvaal is daar op die Witwatersrand die grootste 

opeenhoping van Afrikaners. Daardie Afrikaners is vir hul pers-inligting 

en -voorligting van die kapitalisties-imperialistiese koerante van 

die Rand afhanklik. Dis een van twee, die Witwatersrand sal vir 

die Afrikanerdom wees sy vernaamste bron van krag of anders sy grootste

307. Grimbeek, Die Politieke en Kulturele Rol van Dr. fl.J.R. van Rhyn, pp. 928-929.

308. Le Roux en Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4, p. 29; Die Burger, 1 Oktober

1935.

309. Die Transvaler, 29 April 1938; Die Burger, 22 Oktober 1935.
310. J.L. Basson, J.G. Stri.jdom. Sy Politieke Loopbaan van 1929 tot 1948 (Pretoria, 

1980), p. 193.

311. Le Roux, W.A. Hofmeyer, pp. 80 - 82.
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swakheid en gevaar. Watter een dit sal wees, is nou vir u om te

sê". Die Burger verklaar verder dat dit bokant die Nasionale Pers

se geldelike vermoëns is om te help, maar reken dat dit nie bokant
• 312)

die vermoe van die Afrikaners is nie.

Aanvanklik het die onderneming weens finansiële probleme die wind 

van voor gekry. In ’n brief aan mev. M.M. Jansen het Strijdom geskryf 

dat "... ons maar alleen hoop dat ons vriende in die Suide daarin 

sal slaag om die nodige gelde in die hande te kry, want ons hier 

in Transvaal kan wat dit betref, nog niks doen nie. Waar sal ons

die geld hier kry?"

Die Burger het, wat die insameling van hierdie geld betref, ’n reuseby-
314)

drae gelewer, soveel so dat The Argus D.F. Malan as die dryfveer

agter die nuwe "anti-Engelse" blad wat in die Transvaal gestig gaan

word, bestempel het. Alreeds op 25 November kon Die Burger rapporteer

dat die Transvaalse Dagbladfonds die R40000-kerf bereik het. Die

blad het weer beklemtoon dat ’n eersteklas-dagblad in die Transvaal
31 5)

vir die welslae van die Afrikanersaak onontbeerlik is. Die geld

wat ingesamel is, is as aandele uitgereik. Met die relatief klein

bydraes is stuk vir stuk voortgegaan tot die uiteindelike mikpunt

bereik is. Tot 1938 was daar slegs sewe persone of instansies wat
31 6)

elk meer as ’n R1000 se aandele besit het. Dat die invloed van 

Die Burger steeds deurslaggewend was, blyk uit die feit dat daar 

op 31 Maart 1938 reeds ’n bedrag van R198 540 bymekaargebring is
317)

- daarvan het Kaapland alleen ’n bedrag van R103 890 bygedra.

Gedurende 1936 het Die Burger berig dat ’n maatskappy bekend as Voortrek- 

kerpers Beperk geregistreer is en dat die eerste direkteure vir

312. Die Burger, 22 Oktober 1935.
313. A.2, J.G. Strijdom-versameling, Band 44: J.G. Strijdom - M.M. Jansen, 4 Desember 

1937.

314. The Argus, 23 Oktober 1935.

315. Die Burger, 24 Oktober 1935.
316. Aandeelhouers was: P. de W. Neethling (R10000); Nasionale Pers (10000); F.J. 

Pretorius (R5000); Jannie Marals-fonds (R3000); sen. O.A. Oosthuizen (R1000); 

oud-regter F.W. Beyer (R1000) en W.B. de Villiers (R1000). Basson, J.G. Strijdom, 

pp. 194-195; Die Burger, 19 Oktober 1937; Die Transvaler, 29 April 1938.

317. Basson, J.G. Stri.idom, p. 195.
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’n tydperk van een jaar benoem is. ' W.A. Hofmeyer was die eerste
319)

voorsitter van die direksie en is later deur J.G. Strijdom opgevolg.

Die naam van die nuwe blad, Die Transvaler, is deur die direksie

gekies en op 10 Oktober 1936 bekend gemaak. V.O. Sauer het voorgestel

dat die Stellenbosse professor, H.F. Verwoerd, genader moes word
. 321) 322)

om die redakteurstoel te vul. ’ Hy is toe as hoofredakteur aangestel.

Die Transvaler het spoedig die middelpunt gevorm van wat ’n groot

stryd sou word om die Transvaalse Afrikaner uit die stof te laat
4. 323)opstaan.

Op aandrang van ’n groep Afrikaners, veral in Port Elizabeth, het

die Nasionale Pers besluit om ook ’n Nasionale Afrikaanse koerant
324)

in die Oos-Kaap op die been te bring. Op 1 September 1936 kondig 

Die Burger aan dat ’n halfweeklikse Afrikaanse blad in Port Elizabeth 

uitgegee gaan word. Met die verskyning van die eerste uitgawe van

Die Oosterlig op 20 Augustus 1937, het Die Burger die doel van die

koerant so saamgevat, "Mag hy die nasionale lig in die diens van

sy volk helder oor die Oostelike Provinsie laat skyn" . ^ Die versky-

ningsdag het saamgeval met die Kaaplandse N.P.-kongres wat in daardie

tyd op Uitenhage vergader het. Aanvanklik het die koerant net

twee keer per week verskyn, eers op Maandae en Donderdae, en later
327)

ook op Dinsdae en Vrydae. Met verloop van tyd het die blad “h

kampvegter vir die Afrikaner geword, sowel as “h propagandamiddel 

van die Nasionale Party.

318. Die Burger, 16 Maart 1936.
319. Basson, J.G. Strijdom, p. 194.

320. Die Burger, 10 Oktober 1936.

321. De Villiers, Paul Sauer, p. 120.

322. Die Burger, 13 Augustus 1936.
323. P. Meiring, Vyftig Jaar op die Voorblad (Johannesburg, 1979), p. 63.

324. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van die Nasionale Pers-Direksie,

27 Maart 1936; 9 en 24 Junie 1936.

325. Die Burger, 1 September 1936.
326. A. Appel, Die Oosterlig, 1937-1948.'n Pershistoriese Studie (ongepub. manuskrip, 

Port Elizabeth, 1984), p. 18.

327. Die Burger, 25 Julie 1975.
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Eensgesinde koerante moet ook kan saamwerk om hulle gemeenskaplike

doel te kan bereik. Elke koerant is outonoom, maar omdat daar verwag

word dat dieselfde politieke standpunt ingeneem moet word, is dit

van belang dat die verskillende redakteurs voortdurend moet oorleg

pleeg. Tussen Geyer en Van Rhyn was daar ’n besondere persoonlike

verhouding. Geyer het op gereelde basis met Van Rhyn in verbinding

getree, telefonies en per brief, om laasgenoemde in te lig oor verwikke-
328)

linge op politieke gebied. Piet Meiring beaam dit en voeg by

dat H.F. Verwoerd egter baiekeer uitgesluit was, omdat hy nie ’n
329)

vertroueling van Keeromstraat en van Geyer in die besonder was nie.

Die nuusblaaie van die Nasionale Pers en Die Transvaler het deurgaans

dieselfde politieke nuus gepubliseer. Aangesien nuusinsameling

’n duur proses is, het die koerante sekere nuusitems aan mekaar voorsien

en ook, wanneer nodig, van dieselfde politieke korrespondente gebruik 
330)

gemaak. Op die gebied van advertensies het samewerking egter

ontbreek omdat die advertensie werwers van die een groep dikwels

die ander redelik in die wiele- gery het. Hier het dit selfs op
331)

’n stryd tussen die Voortrekkerpers en die Nasionale Pers uitgeloop.

Dit kan egter kwalik van een blad verwag word om mede-blaaie van 

die Nasionale kant by die advertensie-agente aan te beveel tot nadeel 

van jouself.

Ten opsigte van eenvormige optrede van al hierdie koerante en redak

teurs, het die direksie van die Nasionale Pers besluit dat D.F. 

Malan, W.A. Hofmeyer en dr. J. du Toit, een van die direkteure,

’n voorstel moes formuleer waarin gesamentlike optrede oor "alle

belanqrike kwessies tussen die redakteurs van die vier koerante"
332) . .

bewerkstellig moes word. By ’n ander geleentheid is Geyer betrek

om die beleid te finaliseer. Daar is toe ’n permanente beleidskomitee

met Malan, Hofmeyer en Du Toit as lede in die lewe geroep. Daar

328.Klankargief, Ineg, K38, Dr. A.J.R. van Rhyn, Onderhoud met A. Marais, 1 November 1966.
329. Meiring, Ons Eerste Ses Premiers, p. 121.

330. Du Plessis, Die Afrikaanse Pers, p. 383.

331. Meiring, 0ns Eerste Ses Premiers, p. 121.
332. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van die Nasionale Pers-Direksie,

25 November 1938.
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is ook besluit om 'n jaarlikse konferensie met al die koerante se 

redakteurs en bestuurders te laat plaasvind waar beleidsake en, 

indien nodig, administratiewe aangeleenthede bespreek kan word.

Die beleidskomitee sou ’n groot aandeel he in die verkondiging van 

’n eenvormige beleid aan die lesers. Hulle het grootliks daarin 

geslaag om die "openbare mening", vir sover dit hul lesers sou aangaan, 

dwarsdeur die land te standardiseer.

2.8 Die Burger en sy Kaapse teenstanders

Die verhouding, optrede en "beleid" teenoor die Afrikaanse middagblad 

Die Suiderstem, is seker een van die interessantste stukke geskiedenis 

van Die Burger in die tydperk 1936 tot 1948. Om dit beter te verstaan, 

moet die geskiedenis van Die Suiderstem onder oe geneem word.

Die politieke omwentelinge wat gedurende 1933 en 1934 plaasgevind 

het, het aanleiding gegee tot die totstandkoming van ’n Afrikaanse 

spreekbuis wat die V.P. se standpunt kon stel, maar ook terselfdertyd 

Die Burger se invloed kon teenwerk by die Afrikaanssprekendes in 

Kaapland. ^ 4 )

’n Klompie invloedryke leiers van die V.P., van wie A.M. Conroy en

H.A. Fagan twee was, het bymekaargekom in opdrag van die V.P.-

kongres om ’n koerantsaak te s t i g . ^ ^  Gedurende 1936 is Unie-

Volkspers in Kaapstad as ’n nuwe maatskappy gestig en teen die einde
338)

van daardie jaar is die eerste eksemplaar van Die Suiderstem gedruk.

333. Ibid., 2 April 1939.
334. P.T. Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-Sosialisme in die Suid-Afrikaanse Pers 

in Ideologie en Praktyk, 1933-1939 (Ongepub. M.A.-verhandeling, U.O.V.S., 

1978), p. 39.
335. Standard Encyclopaedia of Southern Africa, vol. 3, p. 404.
336. U.P. Archives, Division of Information, Notule van die V.P.-kongres, 1935.
337. Ibid., Control Head Office, Unie-Volkspers: C.J.S. Strydom - Aandeelhouers, 

Augustus 1950.
338. Standard Encyclopaedia of Southern Africa, vol. 11, p. 60.
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Aanvanklik is gebruik gemaak van die Cape Times se drukpers om volqens
339)

kontrak Die Suiderstem te druk.

C.J.S. Strydom was die eerste redakteur van die koerant en toe hy 

die hoofbestuurder van die Unie-Volkspers word, is hy opgevolg

deur die bekende skrywer Abraham H. Jonker,"^^ wat die pos tussen
341)

1936 en 1945 beklee het. Volgens Strydom was Die Suiderstem gelukkig 

om ’n paar kranige joernaliste uit die Nasionale Pers-geledere te 

werf wat die tegniese versorging van die koerant in orde kon hou. 

Getalsgewys het die redaksie in 'n groot mate ooreengestem met ander

groot koerante s'n. Teen 1945 was die redaksie egter erg onderbeman.

Volgens F.A. Venter, assistent-nuusredakteur, kon met die beskikbare 

kragte selfs roetine-nuusitems nie altyd gedek word nie. Daar was 

later niemand meer beskikbaar om hof- en polisieverslae te behartig

of om die mark en slagpale gereeld te besoek n i e . ^ ^

Uit hierdie inligting kan afgelei word dat die koerant op daardie

tydstip glad nie effektief gefunksioneer het nie. Dit is dan ook 

nie vreemd dat daar later allerhande klagtes van "wanbestuur en

chaos" teen die bestuur en redaksie van Die Suiderstem ingebring

is n i e . ^ ^ D i e  koerant se agteruitgang is ironies, juis as in gedagte 

gehou word dat Smuts by geleentheid gese het dat Die Suiderstem

die deurslag vir sy oorwinning van 4 September 1939 gegee het asook

tydens die eerste paar moeilike oorlogsjare die regeringswa deur

die drif help trek het. ^  ̂

339. U.P.Archives, Central Head Office, Unie-Volkspers: C.J.S. Strydom-Aandeelhouers, 
Augustus 1950; Standard Encyclopaedia of Southern Africa, vol. 11, p. 60.

340. P.V. 182, C.J.S. Strydom-versameling, Herinneringe van C.J.S. Strydom.

341. P.V. 42, A.H. Jonker-versameling: A.H. Jonker - T.P. Fox, 4 Augustus 1947.

342. P.V. 182, C.J.S. Strydom-versameling, Herinneringe van C.J.S. Strydom.

343. P.V. 42, A.H. Jonker-versameling, Leer 33, Werkindeling van die redakteur, 8 

Maart 1945.
344. U.P. Archives, Central Head Office, Unie-Volkspers: C.J.S. Strydom - Aandeelhouers,

Augustus 1950.

345. Ibid.
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Finansieel het dit maar broekskeur gegaan. Die sirkulasiesyfers 

is nie beskikbaar nie, maar uit afleidings was dit duidelik dat 

dit glad nie noemenswaardig was nie. Volgens Strydom het die pers, 

met behulp van die V.P.-organisasie, suksesvolle sirkulasieprogramme 

geloods. Op die manier is ’n groot leserskring wel opgebou, maar 

dit was ’n sirkulasie wat teen ’n verminderde prys opgebou is en waar 

die leser nie self die intekenaar was nie. Soms het dieselfde koerant
3AÉ

na vier, vyf en selfs ses minder gegoede huisgesinne gegaan. 

In 1940 het Louis Esselen, sekretaris van die V.P., erken dat die 

party goot hoeveelhede van hierdie koerante teen verminderde tariewe
■7 t ■yx

aan V.P.-takke verskaf het. Hieruit wil dit dus blyk dat daar

nie net koerante onder "minder gegoedes" versprei is nie, maar dat

dit ’n aksie was om koerante te versprei wat waarskynlik nie deur

V.P.-lede gekoop sou word nie. Selfs die koerantverkopers in Kaapstad

was nie bereid om Die Suiderstem teen die gewone kommissie te verkoop

nie. Die Suiderstem moes die verkopers dus meer betaal as die Argus,

Cape Times en Die Burger omdat Die Suiderstem se verkope so min
348)

was. Dit het ’n groot verlies vir Die Suiderstem beteken. ' Dit 

bewys natuurlik ook dat die daaglikse oplaag van die koerant nie 

baie groot was nie.

Gedurende die eerste 27 maande het net die druk van Die Suiderstem 

alleen R140 000 gekos en volgens Strydom het dit die onderneming

se kapitaal vernietig. Die drukkers het verder ook aanhoudend gedreig 

om die koerant nie meer te druk nie tensy die verskuldigde bedrag 

betaal word. G. Orphen, die Cape Times se rekenmeester, het by 

geleentheid Die Suiderstem by Esselen aangekla: "The manner in

which the Suiderstem has been carrying on its business, has placed 

us all in a very difficult and most unpleasant position, and if 

it had not been for Hennessy’s (direkteur van die Cape Times) assistance 

there might easily have been a crash".

346. Ibid., P.V.182, C.J.S. Strydom-versameling, Herinneringe van C.J.S. Strydom.
347. U.P. Archives, Central Head Office: L. Esselen - C.W. Lawrence, 20 Februarie

1940.
348. Ibid., Unie-Volkspers: C.J.S. Strydom - Aandeelhouers, Augustus 1950.

349. Ibid.



70

Voortgaande het hy sy spyt uitgespreek dat die Cape Times ooit Die 

Suiderstem gedruk het. Die Cape Times voel ongelukkig, want "instead 

of those responsible for the running of the papers showing some 

appreciation of what the Cape Times has done for Die Suiderstem, abuse 

is showered^giji our heads and our position has been misrepresented 

to others". By ’n ander geleentheid is Die Suiderstem deur Blaar

Coetzee, die redakteur van sy susterskoerant, 0ns Land, aangespreek
■ 351)

oor die swak gehalte en onbekwaamheid van sy personeel.

Hierdie verdoemende getuienis het daartoe aanleiding gegee dat die

Unie-Volkspers begin het om handelsdrukwerk aan te pak. Strydom

beweer dat hulle met die drukwerk begin het sodat hulle uiteindelik
352)’n wins kon begin toon. Die Naweek, ’n weeklikse tydskrif, het 

’n weeklikse wins van meer as R4000 verseker. Dit het die druk op 

Die Suiderstem in ’n groot mate verlig.'5' ^

Dit was nie lank nie of daar het weer ’n groot probleem opgeduik 

vir Die Suiderstem. Die voorsitter van die Unie-Volkspers, sen. 

A.M. Conroy, kon volgens Strydom, "nie klein dink nie en het sy

oe net op die Wye horison gerig terwyl hy nie die slaggate langs
354) '

die pad raak sien nie". Conroy het besluit dat die pers geweldig

moes uitbrei en dat ’n netwerk van plattelandse drukkerye opgekoop

moes word. Die ekonomiese nagevolge van die oorlog het die Unie-

Volkspers egter baie hard getref en dit het dan ook spoedig geblyk

dat die baie plattelandse drukkerye en ander snelle uitbreidings

oorgekapitaliseer was."^^ In daardie stadium het Unie-Volkspers

groot bedrae geld van die Sentrale Hoofkantoor van die V.P. ontvang

om kop bo water te hou. Volgens Strydom wou die Transvaalse geldmagte

vir die eerste keer daardeur groter mag en seggenskap in die bestuur

350. Ibid., G. Qrphen - L. Esselen, 31 Maart 1938. ■
351. P.V.42, A.H. Jonker-versameling : A.H. Jonker - C.J.S. Strydom, 27 Januarie 1941.

352. E.B. Grosskopf was die redakteur. Baie gou het die tydskrif 'n weeklikse oplaag 

van 7000 eksemplare gehad.
353. U.P. Archives, Central Head Office, Unie-Volkspers: C.J.S. Strydom - Aandeelhouers, 

Augustus 1950.
354. P.V.182, C.J.S. Strydom-versameling, Herinneringe van C.J.S. Strydom.

355. Ibid.



71

verkry. Strydom beweer verder ook dat die Nasionaliste ’n totale 

wanbegrip van die finansiële middele van die V.P.-pers gehad het. 

Hulle het die "mite" verkondig dat Die Suiderstem uit onbeperkte 

kapitalistiese bronne gerugsteun i s . ^ ^

Talle sake het feitlik gelyktydig verkeerd geloop vir die pers en

in 1950 het Strydom by die aandeelhouers vir begrip gepleit: "U

moetdus kan sien dat daar iets ongerymds en onlogies is, die diepere

onderliggende oorsake waarvan u simpatie in plaas van wrewel behoort

te wek". Dit is juis hierdie dieperliggende oorsake wat van belang

is. Die belangrikste is waarskynlik die onvermoë van die blad om

die gevoelens van die Afrikaner te vertolk. J.C. Steyn stel dit

as ’n vereiste vir ’n Afrikaanse koerant om nie uit voeling te raak
359)

met die ideale en belange van sy gemeenskap nie. Die Suiderstem 

het juis dit oorgekom en was dus in ’n groot mate eintlik vir sy 

eie ondergang verantwoordelik. In Kaapstad was daar groot getalle 

Afrikaanssprekendes wat nooit die koerant gelees het nie, omdat 

dit nie die Afrikaanse saak werklik goedgesind was nie.

Veral Die Suiderstem se beeld jeens Die Burger was baie aggressief 

en soms ook kru. Die Suiderstem het deurg'aans Die Burger deur middel 

van sekere benaminge in sy kolomme aangespreek. So noem hy Die 

Burger die "Keeromstraatse propagandablad" en vergelyk hom met "’n

grootprater onder skoolseuns".  ̂Verder praat die blad van, "Die
361) 3<

plaaslike gesuiwerde orgaan", "Die Gesuiwerde hoofkoerant",

35 6)

.356. U-P- Archives, Central Head Office, Unie-Volkspers: C.J.S. Strydom-aandeelhouers, 

Augustus 1950.

357. P.V.182, C.J.S. Strydom-versameling, Herinneringe van C.J.S. Strydom: Die Burger 

het gereeld daarna verwys as Hoggenheimer-steun .
258. U.P. Archives, Central Head Office, Unie-Volkspers: C.J.S. Strydom - Aandeelhouers, 

Augustus 1950.

359. Steyn, Tuiste in Eie Taal, p. 411.

360. Die Suiderstem, 25 November 1937.

361. Ibid., 20 Mei 1938.

362. Ibid., 2 Julie 1940.
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"Afrikaner-jingoïsme van die Keeromstraatgroep"j'^'Werom-bokke"364'*
365) '

en "Keeromstraatse propagandiste". Die trant is deurgaans in 

die koerant se kolomme teen Die Burger gebruik. Volgens Weber het 

die optrede van Abraham Jonker veroorsaak dat Die Burger se redaksie 

nie kon klaarkom met hul eweknieë van Die Suiderstem nie. "Jonker 

was kru in sy gevegte en polemieke". Hy het ook nie, volgens Weber, 

oor die fyn onderskeidingsvermoë beskik oor hoe om teenoor sy teenstan- 

ders op te tree nie.*^

Die Burqer het Jonker se optrede as ’n struikelblok vir goeie verhoudinge

gesien. Na Weber se mening was Jonker se hoofartikels nie baie 
. . 367)

effektief nie. Strydom het Jonker egter beskryf as ’n "polemikus 

soos min ... en uit die oogpunt van die party beskou, besonder kragtig^^

Van die invloedryke Burqer-fiqure het die mening uitgespreek dat

die verhouding tussen gewone verslaggewers van Die Burger en die

van die Cape Times en die Cape Argus altyd goed was, maar met die
369)

"Suiderstem-klomp was ons nooit vriende nie". As rede daarvoor 

is aangevoer dat die twee Engelse koerante die stryd nie tot die 

persoonlike vlak gevoer het nie en altyd beleef en korrek opgetree 

het?"^ Die Burger verwys deurgaans halfspottend na hierdie wyse 

of trant van Die Suiderstem se joernalistiek as die "Nuwe Joernalis-

tiek". 371 >

Die Burger het ’n doelbewuste joernalistieke beleid teenoor Die Suider

stem gevolg, ’n beleid wat nooit amptelik deur die direksies of redaksie

aangeneem is nie. Die beginsel wat toegepas is, was dat ’n "groot"
372) .

koerant nooit publisiteit aan ’n "kleintjie" gee nie. Dit was

363. Ibid., 23 September 1941.
364. Ibid., 29 September 1941.

365. Ibid., 1 Julie 1943.
366. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.

367. Ibid.
368. P.V.182, C.J.S. Strydom-versameling, Herinneringe van C.J.S. Strydom.

369. Scannell, Keeromstraat 30, p. 172.

370. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.

371. Die Burqer, 25 Augustus 1937.

372. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.
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’n anti-reklamewet van Die Burger om Die Suiderstem dood te swyg.

Die Burger se redaksielede het Die 5uiderstem gereeld geïe^s, 

maar die blad is dan doodgeswyg. Hierdie doelbewuste strategie

om nie op Die Suiderstem se aanvalle te reageer nie, was daarop 

gemik om Die Suiderstem so seer as moontlik te maak."^^

Die Suiderstem het nietemin Die Burger gedurig tot reaksie probeer

beweeg. In watter mate Die Burger sy opponent ge'ignoreer het, word

weerspieël deur redaksionele kommentaar van Die Suiderstem. Op

29 November 1937 het die koerant die volgende geskryf: "In die

veertien maande het ons meer as veertig maal die Kaapse Gesuiwerde

orgaan uitgedaag om sy woorde te kom bewys en ons het bewys hoe

ongeloofbaar sy stories is. Ons uitdagings is onbeantwoord gelaat

en die Afrikaanssprekende publiek weet vandag watter soort dinge

daar^v^er jaar lank voor die koms van Die Suiderstem aan hulle opgedis

is". In 1942 het Die Suiderstem beweer: "Na mokerhoue wat hom

jare gelede toegedien is, toe die plaaslike Keeromstraatkoerant

dit nog gewaag het om regstreeks Die Suiderstem te woord te staan,

het Die Burger so ’n heilige ontsaq vir ons ontwikkel dat hy dit
377)

nie meer waag om regstreeks op ’n aanval te antwoord nie". Hierdeur 

onderstreep die koerant die feit dat Die Burger hom deur die jare 

grootliks ge’ignoreer het.

Gedurende November 1936 het daar Vi geleentheid hom voorgedoen waar

Die Burger wel op Die Suiderstem gereageer het. ’n Groot propagandapunt

van Die Burger was dat die myne swaarder belas moes word omdat hulle

dividende, waarvan die grootste gedeelte oorsee gegaan het, so hoog 
378)

was.

Die Suiderstem het beweer dat goudmynmaatskappye kleiner winste 

maak en dat die aandele duurder word en die dividende sodoende baie 

laer is. In dieselfde artikel het Die Suiderstem tabelle uit ’n

373)

373. Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987.

374. Ibid., 1 Mei 1987; Onderhoud met P.J. Cillie , 3 Junie 1987.
375. Scannell, Keeromstraat 30, p. 172; Onderhoud met C.F. Albertyn, 1 Mei 1987;

Onderhoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987.

376. Die Suiderstem, 29 November 1937.

377. Ibid., 10 September 1942.

378. Scannell, Keeromstraat 30, p. 173.
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"onaantasbare" bron gepubliseer waardeur hy probeer bewys het dat 

dividende glad nie so hoog was nie.^^ítecht Malan gevolg met

'n artikel wat aangetoon het dat Die Suiderstem ’n halfjaar se dividende 

aangesien het vir 'n voile jaar s'n/58’ Daarop het Die Suiderstem 

’n hoofartikel gepubliseer waarin hy erken het dat dit foutiewe inligting 

was. Die blad het egter beweer dat hy die foutiewe inligting by 

Die Burger oorgeneem het, wat deur Die Burger verwerp is. Verder 

beweer Die Burger dat Die Suiderstem nog ander foute in hulle oorspronk- 

like berig begaan het, soveel so dat die publiek maar self moet 

oordeel of "hy en sy segsmanne bevoegd is om mynsake of geldsake 

te bespreek".

Die agteruitgang van Die Suiderstem kon hoofsaaklik toegeskryf word 

aan die feit dat die koerant onsuksesvol was om in al die Afrikaner 

se behoeftes te voorsien, wat meegebring het dat laasgenoemde hom 

nooit heeltemal met die blad kon identifiseer nie. Die Burger, 

daarenteen, het juis met sy beleid groot sukses op daardie gebied 

behaal. Die Suiderstem se klein leserstal het meegebring dat adverteer- 

ders nie op groot skaal vir advertensies gelok kan word nie. Dit 

was ’n verdere spyker in Die Suiderstem se doodskis. .

Dit wil dus blyk dat die koerant wat gestig is om Die Burger se 

invloed te verminder, die teenoorgestelde bereik het en sodoende 

sy eie ondergang bewerkstellig het. Met sy stigting het Smuts gesê 

dat die koerant die gevoelens van die grootste gedeelte van die 

Afrikaners sou vertolk en Hertzog het^bygevoeg dat hy die blad ’n 

duursame, invloedryke bestaan toewens. Dit is egter nie bewaarheid 

nie, want sy invloed het al hoe minder geword en Die Burger het 

al hoe sterker en groter geword.

379. Die Suiderstem, 25 November 1936.

380. Scannell, Keeromstraat 30, p. 173.

381. Die Burger, 26 November 1936.
382. Die Suiderstem, 25 en 26 November 1936.

383. Die Burger, 27 November 1936.
384. Die Suiderstem, 8 Oktober 1936.
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2.9 Nasionale Pers teen die Nasionale Party van Kaapland

By ’n paar geleenthede was daar spanning tussen die twee "vennote".

Omdat die verhouding tussen pers en party duursaam was, kon die 

geskille in der minne geskik word.

2.9.1 F.C. Erasmus krap die verhoudinge om

385)
F.C. Erasmus het baie nou met D.F. Malan saamgewerk en Malan

het daarom ’n groot vertroue in. sy organisasievermoe en dinamiese 
386) -

optrede gehad. Hierdie verhouding tussen Erasmus en Malan het 

egter aanleiding gegee tot spanning tussen die Nasionale Pers en 

die party, wat gedurende 1942 opgelaai het.

Gedurende Maart 1942 sou daar ’n direksieverkiesing van die Nasionale

Pers plaasvind. Twee dienende direkteure, dr. 3.S. du Toit en mnr.

Wynand Louw, se dienstydperke het verstryk. Albei het hulle egter
387)

weer verkiesbaar gestel. F.C. Erasmus het sake vertroebel met

sy aankondiging dat hy hom ook as ’n direkteur verkiesbaar stel. 

In ’n brief aan alle Nasionale persaandeelhouers, waarin hy sy kandida- 

tuur bekend gestel het, het hy die indruk geskep dat hy ’n "amptelike"

N.P.-kandidaat was en dat hy en Louw tesame teen Du Toit in die
. . .  , 388) '

verkiesmg staan.

Wat sake nog meer ingewikkeld gemaak het, was Du Toit se vrou se 

verbondenheid aan die O.B. en laasgenoemde se beplande aksie in 

die verkiesing. Teen Februarie 1942 was daar ’n "volskaalse oorlog" 

en voile gang tussen die O.B. aen die Nasionale Pers. Sedert J.F.3. 

van Rensburg se Elsburgse toespraak het die Nasionale Pers koerante 

’n venynige veldtog teen die O.B. geloods. Die O.B. het amptelik

385. "d Organiseerder van hoë gehalte en iemand met 'n aanvoeling vir h politieke 

situasie: Sien hoofstuk 2.1.2 vir meer besonderhede.

386. Thom, D.F. Malan, p. 221.

387. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Onderhandelinge", 14 Maart 1942.
388. Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987.
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. . . 389> , 
versoek dat die vyandigheid gestaak moes word. Van hierdie versoek

het niks gekom nie en in Januarie 1942 het die Kaaplandse beheerraad

van die O.B. besluit om sy steun aan die pers te onttrek indien

laasgenoemde nie sy vyandigheid sou staak nie.^^Lie pers het op

sy beurt besluit dat dit ’n onbillike versoek was en dat die O.B.
. 3913

eers sy eie vyandigheid moes staak. vervolgens het die O.B. besluit

om ’n boikotaksie teen die Nasionale Pers in te stel om sodoende 

die persgroep te dwing om sy houding te verander."^^

Die O.B. het die geveg verder aangeblaas deur in hul Bevel 8/42

alle aandeelhouers van die Nasionale Pers te versoek om tydens

die verkiesing protes teen die "volksverdelende beleid van die Nasionale
393)

Pers" aan te teken.
In ’n persoonlike brief wat ook aan alle aandeelhouers gerig was, 

het die O.B. se hoofkommandant, J. de Vos, hulle versoek om aan 

die verkiesing deel te neem en reg te stem. Indien hulle nie teenwoor- 

dig kon wees nie, moes hulle volmag aan twee senior O.B.-lede, dr. 

F. du Toit van Zyl of dr. W.A. Joubert stuur, wat dit tot voordeel

van die O.B. kon gebruik. Geen melding is gemaak vir wie daar gestem 
394)

moes word nie. Die indruk is daardeur gewek dat die O.B. georgani-

seer het om hul man in te stem. Dr. J. du Toit, dienende direkteur,

was onregstreeks aan die O.B. verbind deurdat sy vrou ’n prominente
395)

O.B.-offisier in Kaapstad was. Erasmus se aankondiging te midde

van hierdie omstandighede het die indruk versterk dat die N.P. teen

Du Toit wou optree as ’n maatreël teen sy O.B.-"verbintenis". Tydens

’n direksievergadering het Du Toit egter sy posisie ten opsigte van

die O.B. tot bevrediging van die direksie, uiteengesit en verder
396)

belowe dat hy ’n openbare verklaring oor sy posisie sou uitreik.

389. F.J. van Heerden, Nasionaal-Sosialisme as Faktor in die Suid-Afrikaanse Politiek,

1934-1948 (Ongepub. D.Phil.- proefskrif, U.O.V.S., 1972), pp. 296 - 297.

390. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor. J. de Vos - Sekretaris van die Nasionale

Pers, 27 Januarie 1941.
391. Ibid.,: Sekretaris van die Nasionale Pers - J. de Vos, 2 Februarie 1942.

392. Ibid., O.B. van Kaapland, Omsendbrief 5/42, 19 Februarie 1942.

392. Ibid., O.B. bevel 8/42, 26 Februarie 1942.
394. P.V. 18, C.R. Swart-versameling, leer 3/1/37: J. de Vos - Alle aandeelhouers 

van Nasionale Pers, 10 Maart 1942.

395. Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987.
396. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van die Direksie van die 

Nasionale Pers, 14 Maart 1942.
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Erasmus se kandidatuur het veral binne N.P.-kringe groot opslae 

gemaak. Geyer was hewig ontsteld omdat Erasmus wou voorgee dat 

hy ’n "amptelike" N.P.-kandidaat was. Dit was ook verder duidelik 

dat Geyer nie veel van Erasmus as persoon gehou het nie. Eric Louw 

en ander lede van die party in Kaapland was ook ontsteld oor Erasmus

se optrede. Malan het by geleentheid teenoor Geyer erken dat Erasmus

se optrede misleidend was, maar hy het nie ’n sterk standpunt teen
- 397)

die optrede ingeneem nie. Die indruk is derhalwe geskep dat

Malan graag vir Erasmus in die direksie wou he, wat verdere onaange-

naamhede tot gevolg gehad het.

Geyer het nie stilgesit nie, maar sy pogings om Erasmus te oortuig 

om sy kandidatuur terug te trek, was nie suksesvol nie. Hierna het 

die dagbestuur van die Kaaplandse N.P. die saak bespreek. Erasmus 

het in die vergadering onderneem om ’n verklaring uit te reik dat 

hy nie 'n amptelike N.P.-kandidaat was nie en dat hy in sy private

hoedanigheid aan die verkiesing sou deelneem.

Du Toit het op sy beurt begin terugdeins van sy beloofde openbare 
399)

verklaring. Weens sy vrou se vurige ondersteuning van die O.B. 

het dit vir hom baie moeilik geword om homself heeltemal van haar 

los te maak. Die verklaring is eindelik op 15 Maart in Die Burger 

gepubliseer. Dit het hom egter steeds nie volkome van die standpunt 

van sy vrou losgemaak n i e , ^ ^  en die spanning het steeds toegeneem.

Erasmus het ook nie gras onder sy voete laat groei nie. Volgens

Geyer was hy besig om by aandeelhouers die reg te probeer verkry 

om hul prokurasies oor te neem sodat hy verkies kon word. Geyer

het geglo dat Erasmus dit ook nie altyd op ’n eerlike wyse bekom
. , . 401)
het m e .

397. I b i d ,
398. Ibid.
399. Ibid.
400. Die Burger, 15 Maart 1942.
401. A.1890, A.L. Geyei versameling "Onderhandelinge", 14 Maart 1942.
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Geyer het verder geglo dat Malan vir Erasmus steun omdat mev. M. 

Malan eintlik vir Erasmus verkies wou he. Dit was ’n aanvaarde feit

dat daar tussen mev. Malan en dr. Du Toit se vrou nie veel liefde 
. 40.2)

was nie. Mev. Du Toit was aanvanklik ’n vurige Malan-ondersteuner, 

maar is met verloop van tyd deur die O.B. meegesleur. Dr. J.F.J.

van Rensburg sou ’n ideale premier vir Suid-Afrika wees, het sy geglo, 

en die mening het sy dan ook by verskeie geleenthede in die openbaar 

g e s t e l . M e v .  Malan het die uitlatings as onverskoonbaar beskou.

Geyer het daarom geglo dat mev. Malan vir Erasmus gestem het om

sodoende.’n hou in te kry teen mev. Du T o i t . ^ ^

Geyer het op 18 Maart weer ’n onsuksesvolle poging aangewend om Malan 

te oortuig om nie meer in die openbaar vir Erasmus te steun nie. 

Daarop het Geyer half moedeloos verklaar, "Regtig, ek word meer 

as sat van die gesukkel met ons Party".

Binne die N.P. van Kaapland was daar ook groot woelinge en gissinge 

oor wat die werklike toestand was. So verskyn daar op 21 Maart

’n brief van A.P. Venter (L.P.R. vir Stellenbosch) in Die Burqer

waarin uitdruklik gevra word of Erasmus ’n amptelike N.P,-kandidaat 

was. Karl Bremer, voorsitter van die N.P. se dagbestuur in Kaapland, 

het in sy antwoord dit ontken. Volgens Geyer was die partyman,

P.A. Malan, die persoon wat Venter opgesteek het om die brief te 

skryf, aangesien P.A. Malan sy misnoeë met D.F. Malan se houding 

teenoor Geyer uitgespreek het, en P.A. Malan graag die hele aangeleent- 

heid op die spits gedryf wou hê.

Om sake nog meer deurmekaar te krap, het daar op dieselfde dag ’n

advertensie in Die Burqer verskyn waarin gevra is dat aandeelhouers
40^) • •

hulle prokurasies aan Erasmus moes stuur. Erasmus was duidelik

nie bereid om handdoek in te gooi nie. Die advertensie het nou

402. Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Junie 1987.
403. Ibid., 1 Mei 1987.
404. A.1890, A.L. Geyer-versameling "Onderhandelinge", 24 Maart 1942.

405. Ibid., 18 Maart 1942.

406. Die Burqer, 21 Maart 142.
407. A.1890, A.L. Geyer-versameling "Onderhandelinge", 21 Maart 1942.

408. Die Burger, 21 Maart 1942.
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selfs vir Bruckner de Villiers beweeg om vir Erasmus te probeer 

oortuig om hom aan die verkiesing te onttrek, maar sonder sukses.^9^

’n Terugslag het Erasmus se kandidatuur getref toe Du Toit en Louw 

in die openbaar hulle kandidature deur middel van ’n advertensie 

in Die Burger aan mekaar verbind het.^1^  Die skaal het definitief 

in die guns van die twee kandidate begin swaai.

Geyer was in hierdie stadium alreeds baie verbitterd oor die hele

aangeleentheid. Hy verklaar dat hy nie weer vir Erasmus sou kon

vertrou nie. Veel erger vir hom was die groot ontnugtering met

D.F. Malan se houding en daarom is sy samevatting baie insiggewend:

"Die wraaksug van ’n vrou en die persoonlike ambisie van ’n partysekre-

taris laat hom die oë sluit sowel vir reg as vir die belange van 
411)

die Party". Dit klink bykans ongelooflik dat Geyer soiets van

Malan kon sê, maar dit dui aan in watter mate Malan met sy optrede 

vir Geyer ontstel het.

Dp Donderdag 26 Maart 1942 het die vergadering plaasgevind. ’n Groot 

getal aandeelhouers, naamlik 420, het dit bygewoon. Die verkiesings- 

prosedure van direkteure was dat alleenlik nuwe kandidate voorgestel 

moes word. Daarom is Erasmus toe deur P.O.Sauer in ’n netjiese lofrede 

voorgestel en deur J. J. Haywood gesekondeer. Hierna is Erasmus gevra 

of hy ’n kandidaat van die party was. Dr. Bremer, die voorsitter, 

het dadelik geantwoord dat hy alreeds die vraag in Die Burger beantwoord 

het. Erasmus antwoord ook deur te verklaar dat dit moeilik is om 

sy amp as partysekretaris van sy persoon te skei. Hy beweer verder 

dat hy deur vooraanstaande Nasionale parlementslede genader is om 

te staan, wat logies klink aangesien D.F. Malan hom openlik gesteun 

het en Sauer en Haywood hom voorgestel en gesekondeer het. Geyer 

se negatiewe houding jeens Erasmus blyk duidelik uit die feit dat 

hy beweer het dat Erasmus ’n onwaarheid in verband met die L.V.'s

409. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Onderhandelinge", 21 Maart 1942.
410. Die Burger, 24 Maart 1942.
411. A.1890, A.L. Geyer-versameling "Onderhandelinge", 24 Maart 1942.
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wat hom genader het, verkondig het.

Toe die stemming eindelik plaasvind, was die uitslag soos volg:

Louw 310, Du Toit 293 en Erasmus 98 s t e m m e . ^ ^

Die hele episode toon duidelik dat daar nie volkome eensgesindheid

in die party was nie. Daar was duidelike onderstrominge in die

N.P. van Kaapland te bespeur. D.F. Malan, Sauer en Erasmus was

nader aan mekaar as wat Malan en Eric Louw byvoorbeeld was. Louw 

het nie van Erasmus gehou nie, maar ook nie van Geyer nie. Geyer

het weer nie van Erasmus gehou nie. Verder moes D.F. Malan se vertroue 

in Erasmus se gewildheid ’n groot knou gekry het.

Die uitslag van die episode was verder ’n mosie van protes teen die

wyse waarop Erasmus die prokurasies in die hande gekry het, asook 

’n openbaring van die gebrek aan gewildheid van die N.P. se hoofsekre- 

taris. Die meerderheid aandeelhouers wou ook nie ’n partyamptenaar 

in sy amptelike hoedanigheid in die direksie hi nie.. Die O.B. se

optrede is ook maklik afgeweer, wat weer eens ’n duidelike bewys 

was dat die O.B. teen Maart 1942 nie baie sterk in Kaapland gestaan

het nie.

Die hele episode is ’n baie goeie bewys dat die party nie die pers

kon voorse nie.

2.9.2 Canossa:^^Party swig voor pers

"Die Keeromstraatse kliek" is in die tydperk voor die Kaaplandse 

N.P.-kongres van 1946 aan heelwat spanning onderwerp, aangesien 

die motiewe van die hooffigure daarin tot aan die einde onder verdenking 

was.

412. Ibid., "Onderhandelinge", 24 Maart 1942.

413. Ibid., "Onderhandelinge", 26 Maart 1942.
414. Canossa is 'n kasteel in Toskane, Italie , waar Koning Hendrik IV in die jaar

1077 onderwerp is aan straf en vernedering van Pous Gregorius VII nadat die

koning in opstand teen die Pous gekom het. Canossa word dus gebruik waar iemand

'n vernederende erkenning moet doen.
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Een van die twispunte het sy oorsprong gehad op ’n vergadering van 

die Skiereilandse distriksraad van die N.P. op 13 Augustus 1946. 

Mnr. Gawie Viljoen, die voorsitter van die vergadering, wou ’n voorstel 

indien dat die jaarlikse Kaaplandse N.P.-kongres daarop gewys moes 

word dat slegs persone in Die Burger se redaksie aangestel moes

word wat lede van die N.P. was, of bereid sou wees om by die N.P.

aan te sluit. Na sy mening moes alle takke ’n soortgelyke voorstel

by die kongres indien.

Viljoen, waarskynlik meegevoer deur sy persoonlike partylojaliteit, 

het verder ondeurdagte bewerings jeens die Nasionale Pers-koerante 

kwytgeraak. Hy het onder meer beweer dat daar soms berigte in hierdie 

koerante verskyn het wat eintlik in V.P.-koerante tuisgehoort het. 

Hy het ook te kenne gegee dat hy bewus was van redaksielede van 

Die Burger wat nie Nasionaliste was nie. Theo Gerdener, wat toe

al ’n geruime tyd redaksielid van Die Burger was, het in reaksie

hierop ’n beroep op die aanwesiges gedoen om nie onnodiglik hase
41<

op te jaag voordat daar nie eers deeglik ondersoek ingestel is nie.

Viljoen het hom dadelik geantwoord deur te sê dat hy die saak met

"hoofkantoor" bespreek het en dat hulle hom die grondige redes vir

hierdie beskrywingspunt verskaf het^  ̂ Hierdie uitspraak van Viljoen 

sou verseker dat die vet behoorlik in die vuur was!

Terwyl die "drama" hom in Kaapstad afgespeel het, was P.W. Botha 

besig met ’n besoek aan die Kaaplandse platteland. Weber, redakteur

van Die Burger, se navrae na aanleiding van die uitsprake, het

direk gelei na Botha. Botha, toe die assistent-sekretaris van die

N.P. in Kaapland, het dadelik ná hierdie episode, die agtergrond

per brief aan Weber geskets.

415. P.V.203, P.W. Botha-versameling, lêer 6/2/1/1/1, Verslag van Skiereilandse
Distriksraadsvergadering, 13 Augustus 1946.

416. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van vergadering van die 
Skiereilandse . Distriksvergadering, 13 Augustus 1946.

417. P.V.203, P.W. Botha-versameling, lêer 6/2/1/1/1, Verslag van Skiereilandse

Distriksraadsvergadering, 13 Augustus 1946.
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Daarin beweer Botha dat hy vroeer vir Weber versoek het dat redaksie-

lede van Die Burger aan die N.P. se bedrywighede moet deelneem.

Na aanleiding van die gesprek het Botha aangeneem dat dit goed sou

wees indien die kongres die direksie van Nasionale Pers kon versoek

om hulle werkers te vra om die partyorganisasie te ondersteun. Volgens

Botha het hy, na aanleiding van die gesprek, so ’n beskrywingspunt

aan Viljoen oorhandig en hom versoek om dit op die kongres voor te

dra. Die vyandige en ontaktvolle argumente wat Viljoen gebruik
41R }

het, was Viljoen se eie standpunt. Wat baie vreemd was, is die

feit dat Weber nie ten voile ingelig was oor die inhoud van die 

beskrywingspunt nie, aangesien Botha geweet het dat Weber nie baie 

tevrede was met die hele idee onderliggend aan die versoek nie.

Botha probeer nou die vuur dood te slaan deur Viljoen te berispe

oor die uitbarsting op die vergadering. Hy versoek Viljoen om die
419)

saak met Die Burger so spoedig moontlik in die reine te bring.

Na aanleiding van ’n telefoongesprek tussen Weber en Viljoen onderneem 

laasgenoemde om 'n brief ter verduideliking van die saak aan die 

Nasionale Persdireksie te rig.

Dit was verder duidelik dat Weber nog nie tevrede was met die afloop 

van die episode nie. F.C. Erasmus se aandeel in die aangeleentheid 

was ook nog nie ontbloot nie. Daarom het Recht Malan, as hoofbestuur- 

der van die Nasionale Pers, vir Erasmus versoek om die beskrywingspunt 

nie aan die kongres voor te dra nie. Volgens Recht Malan kon die 

partyamptenare vir D.F. Malan, as direkteur, genader het om die

probleem vir hulle te help oplos. Erasmus weier nou om aan die

versoek te voldoen. Verder voeg hy by dat "... daar heelwat kritiek 

op die Nasionale Pers is, wat hy te hore kom, en dat ’n kongresbesluit 

die probleme sal oplos" ^ 1 )

418. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Briefwisseling: P.W. Botha - P.A. 
Weber, 18 Augustus 1946.

419. Ibid.: P.W. Botha - G. Viljoen, 22 Augustus 1946.

420. Ibid. : P.A. Weber - G. Viljoen, 23 Augustus 1946.
421. P.V.203, P.W. Botha-versameling, leer 6/2/1/1/1, Notule opgestel deur Recht 

Malan, 23 Augustus 1946.



83

Eramsus het nou ’n ander nuanse aan die saak gegee as P.W. Botha.

Erasmus was duidelik bereid om swaarde te kruis, waar Botha slegs

uit goeie trou die beskrywingspunt wou laat voordra. Bes moontlik 

wou Easmus nou hier ’n hou inkry teen die pers na sy nederlaag in

die direksieverkiesing van 1942.

Die hele saak is egter vinnig ontrafel. Na aanleiding van die probleem

het Recht Malan verslag daaroor aan die pers se direksie gedoen.

Uit die verslag blyk dit dat hy ook D.F. Malan oor die aangeleentheid

gespreek het. In die notule van die direksie staan dat D.F. Malan
422)"handelend opgetree het". ' Die optrede van D.F. Malan het Erasmus

van standpunt laat verander en het P.W. Botha ’n brief aan Weber

laat skryf waarin hy erken dat hy gefouteer het. Hy spreek verder

die hoop uit dat die ou gees van vriendskap nog steeds tussen die

pers en party sou heers. Bo-aan die brief het Weber egter in potlood

die baie insiggewende woord "Canossa" geskryf. Daardeur wou
424)

Weber beweer dat P.W. Botha homself uitgelewer het.

Botha en Erasmus het duidelik probeer om die Nasionale Pers in ’n 

rigting te dwing. Die oomblik toe hulle voor stok gekry is, het 

hulle die voile skuld op Gawie Viljoen probeer pak. Die twee se 

optrede het tydens die episode so byna die goeie verhouding tussen 

pers en koerant verongeluk. D.F. Malan se optrede het die saak
r

egter ontlont, maar die onafhanklikheid van die pers kom in die

stryd baie duidelik na vore.

Die direksie het verder hulle vertroue in die redaksie bevestig 

deur die volgende besluit aan te neem, "... die Direksie betuig 

sy waardering vir die geslaagde pogings om voortgang met die indiening 

van die beskrywingspunt te verhoed en daar word verder besluit dat 

die direksie die getroue dienste van die hardwerkende redaksie

'422. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van die Direksie van die 
Nasionale Pers, 30 Augustus 1946.

423. Sien voetnoot 414.
424. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor: P.W. Botha - P.A. Weber, 29 Augustus 

1946.
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van Die Burger waardeer en dat die Direkteure voile vertroue in
425)

die redaksie het".

2.9.3 Die Kruithorinq teen Die Burger, 1946

Die rimpelings in die verhouding tussen Die Burger en die N.P. is 

terselfdertyd baie vertroebel deur ’n krisis wat ontwikkel het tussen 

bogenoemde twee "vriende".

Die Kruithoring is die eerste keer in November 1941 as ’n Nasionale 

Party-strydblad ^ ^ d e u r  die N.P. van Kaapland uitgegee. Om die 

party te vrywaar teen nnoontlike lasteraksies en om die blad se organi

sasie op ’n gesonde sakegrondslag te plaas, is deur die N.P. se Hoofraad 

besluit om ’n afsonderlike maatskappy te stig om Die Kruithoring

uit te gee. E.G. Malan, die eerste redakteur, is as die sekretaris
.. , , ■ 427)

van die maatskappy aangewys.

Die N.P. van Kaapland het een aandeel van £250 in die maatskappy 

uitgeneem. Die drie direkteure naamlik K. Bremer, D.F. Malan en 

F.C. Erasmus het elk een £10~aandeel uitgeneem.^^ Die ander aandele 

is aan private individue verkoop wat die meerderheid van die aandele 

besit het.

Die Kruithorinq het aanvanklik tweeweekliks verskyn en is deur die

Nasionale Pers gedruk. Weens die aard van die blad (dit kon byvoor-

beeld nie altyd resente nuus versprei nie) het dit veral tussen
429)

1943 en 1946 ’n groeiende verlies begin toon. Teen die einde

van 1945 het F.C. Erasmus vir Geyer genader oor die moontlikheid 

om Die Kruithoring weekliks uit te gee om sodoende die verlies teen

425. Ibid., Notule van die Direksie van die Nasionale Pers, 30 Augustus 1946: H.R. 

Malan - P.A. Weber. 2 September 1946.

426. P.V.203, P.W. Botha-versameling, leer 2/3/1/1/1: E.G. Malan - P.W. Botha, 23 Novem

ber 1946. '
427. P.V.27, N.P. Kaapland-versameling, leer 1/9/2/5/2/1, Notule van Die Kruithoring 

Direksie, 10 Junie 1943.

428. Ibid., 10 Junie 1943.

429. P.V.203, P.W. Botha-versameling, leer 9/2/1/1/1. Finansiele state, 30 Junie 
1943 tot 31 Augustus 1955.
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te werk. Geyer het dadelik beweer dat dit onmoontlik sou wees omdat

die blad dan in kompetisie met Die Burger sou wees, ’n Paar dae later

rig Erasmus dieselfde versoek tot Recht Malan wat dit aan die Nasionale 

Pers se direksie voorgele het. ^ ^ D i é  direksie was daarteen gekant

omdat dit "... sal lei tot wedywering wat ons graag wil voorkom".

Wedywering kan nie in die finansiele wereld geduld word nie, veral

nie van jou eie vriende nie. Hierdie beginsel het die Nasionale

Pers baie getrou toegepas. Veral Die Burger het geglo dat hulle 

die N.P. se saak baie effektief gestel het en daarom was ’n weeklikse 

Die Kruithoring onnodig.

Die N.P. het nou die probleem vererger deur gedurende Maart 1946 

’n prospektus te laat verskyn in verband met Die Kruithoring as ’n 

weekblad. Die prospektus is in naam van Die Kruithoring se direksie 

versprei. Veral twee bewerings daarin is deur die Nasionale Pers 

se direksie as misleidend beskou, naamlik dat die weekblad deur

die pers gedruk sou word en dat die omskepping daarvan na ’n weekblad

met die Nasionale Pers se medewete, en by implikasie sy goedkeuring,
432) '

sou geskied. In ’n brief, wat eers aan D.F. Malan ter insae voorge

le is, word op hierdie onjuisthede g e w y s ^ ^ O p  D.F. Malan se aanbeve-

ling het daar samesprekings daaroor tussen die twee direksies plaasge-

vind.

Tydens die samesprekings het D.F. Malan gese dat die N.P. ’n strydblad 

nodig het om sy organiseringswerk op ’n gereelde basis te versterk. 

Hy beweer ook dat Die Burger op daardie oomblik al eerder ’n nuusblad 

as ’n strydblad was. Volgens Geyer sou so ’n bewering die redaksie 

van Die Burger wat juis altyd probeer om die N.P. te bevoordeel,

430. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Onderhandelinge", 23 September 1946.

431. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van die Direksie van die

Nasionale Pers, 1 November 1946.
432. A.1890, A.L. Geyer-versameling "Onderhandelinge", 23 September 1946.

433. Ibid.; "Onderhandelinge" 23 September 1946; Geskiedenis van die Nasionale Pers-

kantoor, Notule van die Direksie van die Nasionale Pers, 24 April 1946.
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seermaak. Daarom het hy toe voorgestel dat daar liewer ruimte vir 

’n spesiale rubriek vir die N.P. in die Naweek-Burqer beskikbaar 

gestel moes word.

P.A. Malan en W.A. Hofmeyr het daarna albei verklaar dat hulle enige 

weekblad as ’n mededinger van Die Burger sou beskou. Daarop antwoord 

F.C. Erasmus dat Die Burger met verloop van tyd die partynuus al 

hoe meer op die agterblad van die koerant begin skuif het en daarom 

steun hy Die Kruithoring omdat die blad alle partynuus prominent 

kan plaas. 4 -

Om ’n dooie punt te voorkom, is daar besluit dat F.C. Erasmus, Recht
4 3 5 )

Malan en Geyer verder moes onderhandel. Verskeie voorstelle
436)

is deur hulle bespreek sonder dat daar tot ’n vergelyk gekom is.

Eindelik is ’n Nasionale Pers-voorstel na die dagbestuur van die

N.P. verwys, waar besluit is dat die hele aangeleentheid aan die
437)

voile Hoofraad, wat in September sou vergader, oorgedra moes word.

Die winsaspek, asook die probleem van medediging was die grootste 

twee knelpunte in die gesprek. Die Nasionale Pers het die samesprekings 

bemoeilik deur op ’n direksievergadering te besluit dat daar vasgestel

moes word hoe die pers en die N.P. kon saamwerk om Die Kruithoring
438)

net een maal in twee weke te laat verskyn. Op die volgende vergade

ring berig Recht Malan dat die N.P. nog steeds van plan was om Die

Kruithoring weekliks uit te gee. By die geleentheid is Geyer alreeds 

benoem om die Nasionale Pers se standpunt aan die N.P.-kongres
4 3 .9 ) .

en die N.P. in Kaapland se Hoofraad te verduidelik. Dit was duidelik 

dat die direksie in daardie stadium oortuig was dat die N.P. ook 

nie van sy standpunt sou wyk nie en daarom is die voorsorg getref.

•434. P.V.203, P.W. Botha-versameling, lêer 2/4/1/1/1, Notule van die informele samesprekings 
wat op 7 Mei 1946 plaasgevind het.

435. Ibid.; A.1890, A.L. Geyer-versameling "Onderhandelinge", 23 September 1946.
436. P.V.203, P.W. Botha-versameling, lêer 2/4/1/1/1: F.C. Erasmus - A.L. Geyer,

5 Junie 1943; H.R. Malan - F.C. Erasmus, 13 Junie 1946; F.C. Erasmus - H.R.

Malan, 19 Junie 1946.
437. A.1890, A.L. Geyer-versameling "Onderhandelinge", 23 September 1946.

438. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van die Direksie van die 

Nasionale Pers, 26 Mei 1946.

439. Ibid., 26 Julie 1946.
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In sy konsepverslag aan die Hoofraad in Kaapland het Erasmus aangedui 

dat die raad die omskepping van Die Kruithoring na ’n weekblad aanbeveel. 

Hierop is Geyer versoek om die pers se standpunt te stel. Volgens 

hom was s.y direksie sterk gekant teen die stap, want volgens hulle 

was Die Kruithoring in 1946 geredelik binne die bereik van alle 

Nasionaliste en was dit ook baie goeie aanvullende leesstof tot

Die Burger. Volgens hulle help dit ook nie om te beweer dat Die

Kruithoring bloot ’n propagandablad sou wees nie, want om lesers

te trek en om hulle te behou, sou die blad ook ’n goeie nuusblad 

moes wees en dit sou tot mededinging lei. Daarna het Geyer die 

vergadering verlaat. D.F. Malan het vervolgens klem gelê op die 

feit dat die pers en party nie aan mekaar moes probeer voorskryf 

nie. Aangesien daar groot koste aan die projek verbonde was, het

Malan toe voorgestel dat daar ’n jaar uitstel moes wees voordat daar 

’n besluit geneem moes word.

Die hele "Canossa-aangeleentheid" moet nou ook in berekening gebring 

word. Veral Erasmus se standpunt waarop hy, na Malan se bydrae, 

so vurig gestaan het, dui waarskynlik op ’n teenreaksie. Volgens 

hom het hy alreeds ’n tentatiewe tender by Consolidated Pers gekry 

oor moontlike drukkoste van Die Kruithoring. Dit was duidelik dat 

Erasmus nou ._vasbeslote was om die Nasionale Pers te opponeer. 

Eric Louw het hierop ’n kompromisvoorstel gemaak, wat sonder teenstem 

aanvaar is en wat soos volg gelui het: "Die Hoofraad keur dit in

beginsel goed dat Die Kruithoring in ’n weekblad omgeskep word en 

beveel dit so by die Kongres aan, op voorwaarde dat ’n spesiale 

Hoofraadsvergadering die finansie'le aspekte noukeurig ondersoek 

het en tevrede is dat ’n weeklikse uitgawe nie ’n te groot finansiële 

las word nie ... Dat Die Kruithoring-direksie van sy kant bereid

moet wees om te onderneem dat die blad hom tot politieke kommentaar 

sal beperk en alleen algemene nuusitems sal plaas^^wat propagandawaarde 

het en wat alreeds in Die Burger verskyn het".

440. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Onderhandelinge", 24 September 1946.
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Op 24 September 1946 is die aanbeveling deur die Kaaplandse Kongres 

aanvaar sonder dat daar ’n bespreking daaroor plaasgevind h e t ^  

’n Komitee, bestaande uit E. Louw, J. Conradie, A.J. Werth, P. Sauer

en Stephen le Roux> is deur die kongres benoem om uitvoering aan
• ■ . 44?)
die besluit te gee. Van die Nasionale Pers se kant is Bruckner

de Villiers, P.A. Malan, W.H. Louw, Recht Malan en Geyer benoem

om bogenoemde komitee te ontmoet.

Die eerste vergadering, wat gedurende November 1946 tussen die twee

komitees plaasgevind het, het eintlik niks opgelewer nie. Op 29

November 1946 ontmoet slegs E. Louw en J. Conradie die Nasionale

Pers se direksie, in ’n poging om die probleem op te los. In die

samespreking het Geyer voorgestel dat Die Kruithoring onveranderd

tweeweekliks gedruk moet word, maar dat ’n politieke rubriek Saterdae

in Die Burger en Die Volksblad aan die N.P. se Federale Raad kosteloos

aangebied word om dit met partynuus te vul. Hierdie voorstel is
444^

in Januarie 1947 deur die N.P. van Kaapland se Hoofraad aanvaar. '

Die party het die rubriek weekliks in Die Burger met partynuus gevul 

en Die Kruithoring het tot 1948 tweeweekliks verskyn.

Hierdie reeling het groot voordele vir die party ingehou. Vir sy

propaganda het dit ’n sirkulasie van etlike duisende meer as Die

Kruithoring tot sy beskikking gehad.

Omdat die Saterdaguitgawe veral deur talle nie-Nasionaliste gelees

is, het die propaganda baie mense bereik wat nie op Die Kruithoring

sou inteken nie. Vir die propagandakantoor het dit ook ’n aansienlike

besparing beteken. Die pers het selfs die koste van die persklaarmaak,
44 5)

die druk en die koste van die papier gedra.

441. Die Burger, 26 September 1946. -
442. A.1890, A.L. Geyer-versameling "Onderhandelinge", 24 September 1946.

443. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van die Direksie van die 

Nasionale Pers, 27 September 1946.
444. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Persoonlike herinneringe", 1946.
445. D.F. Malan-versameling, 1/1/49, Voorstel van die Nasionale Pers Direksie.
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Hierdie gebeurtenis toon duidelik aan dat die Nasionale Pers nie

maklik teenstand geduld het nie, al was dit ook van die N.P. Die

samewerking tussen die pers en party kom ook duidelik na vore.

Albei kante het duidelike standpunte gehuldig, maar dit was slegs 

in ’n beperkte kring gelug. P.W. Botha het die beginsel duidelik 

onderstreep, toe hy aan die redakteur van Die Kruithoring die volgende 

geskryf het, "Ek het voor en op die kongres en daarna aan mense 

gesê , wat die saak bespreek het, dat dit in ons party se belang 

is-dat die saak in beperkte kring sal opgelos word en nie aan die 

buitewereld bekend gemaak moet word nie".446  ̂ Die saak is dan ook

so gehanteer dat dit nêrens buite die pers of party bekend was nie.

Ten slotte is dit tog insiggewend om daarop te let dat te midde 

van die "gebeurtenisvolle 1946", die 1946-kongres die enigste kongres 

tussen 1934 en 1948 was waar daar nie spesifieke melding van Die 

Burger se bydrae tot die Nasionale saak in die notule van die kongres 

gemaak is nie. Onwillekeurig ontstaan die vraag of dit ’n doelbewuste 

weerhouding van hierdie tradisionele dankbetuiging deur die partykan- 

toor was.

446. P.V.203, P.W. Botha-versameling, lêer, 2/3/1/1/1: P.W. Botha - E. Malan, 

24 November 1946.
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3. VAN REGERING5-TO T O P P O S I S IEKOERANT

3.1 Inleiding

Sedert die breuk tussen genl. Louis Botha en genl. J.B.M. Hertzog 

in Desember 1912 en die totstandkoming van die N.P. in 1914, het 

daar ’n diepgewortelde begeerte onder baie Afrikaanssprekendes bly 

voortbestaan om weer alle Afrikaners in ’n enkele party bymekaar 

te bring. Dit verklaar dan ook gedeeltelik die herorie’ntering van 

politieke partye wat in 1933 - '34 plaasgevind het.

D.F. Malan het reeds in September 1928 beweer dat daar twee groepe

binne die S.A.P. was. Samewerking met een van hulle, die Unioniste-

faksie, was uitgesluit, terwyl die persone in die party wat dieselfde
1 )

ideale as die N.P. gehad het, welkom was in die N.P. Juis hierdie 

verdeling sou die probleme vir D.F. Malan en Die Burger, in hulle 

keuse om koalisie en samesmelting te steun of teen te staan, vererger 

het.

Die inisiatief wat die N.P. na 1924 geneem het om Afrikaans te bevorder

en die land grondwetlik te ontwikkel, het egter van die S.A.P.-lede
2 ) .

tot nouer bande met Brittanje en die Britse Ryk aangespoor. Dit 

het daartoe bygedra dat alle herenigings- of verenigingspogings tot 

1933 vrugteloos was. Daarom is dit belangrik om dit in berekening 

te bring by ’n studie van die stryd om koalisie en samesmelting.

Om te verstaan wat na Junie 1934 plaasgevind het, moet vlugtig 

na die politieke toneel voor die tyd gekyk word. Teen 1932 was Hertzog 

se regering nie meer baie stewig in die saal nie. Die gevolge van 

langdurige droogtes asook ’n depressie het, veral op die platteland, 

haglike omstandighede bewerkstellig. Groot getalle boere van die

1. Die Burger, 5 September 1928.

2. J.H. le Roux & P.W. Coetzer (reds.), Die Nasionale Party. Die "Gesuiwerde" Nasionale 

Party, 1934 - 1940. Deel 3 (Bloemfontein, 1986), pp. 619 - 620.
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atse platteland het daarom, veral tussen 1926 en 

verlaat om na die stede te trek op soek na werk. ^

1 hoe meer posgevat het, was dat die regering nie 

alleen die boere se lot te verbeter nie, wat tot 

self gestrek het omdat die meerderheid boere tradisio- 

gestem het. ^

nverkiesings het die Pakt-regering boonop swakkerig 

} was duidelik besig onn steun onder die kiesers 

Le Parlement het Hertzog se ondersteuning ook geleide- 

; vlagstryd het alreeds aangetoon dat hy nie altyd 

alle Arbeiders kon reken nie. In die N.P. moes 

jrig agter die skerms worstel om die eenheid van 

ar. ’n Jonger geslag met N.J. van der Merwe, C.R. 

trijdom as erkende leiers, het waardering gehad vir 

om onafhanklike status van S.A. bo alle twyfel te

l hulle egter nie neerlê by die besluit van Hertzog 

: Britse Ryk moes bly en dat daar nie na 'n republiek 

i nie. Hulle het ook nie geskroom om hul republikein- 

openbaar nie en het gevolglik van Hertzog verwyder 

iet verder aanleiding gegee tot die stigting van 

bond van 1930. ^

: daartoe bygedra dat Die Burger, en veral A.L.

>y Hertzog geraak het. Hierdie onmin het die spanning

og verder verhoog. Geyer se siening oor hierdie

ie interessant, en hy verklaar, "Ek glo dat tydens

i, met sy skerp verdeeldheid binne die geledere

.e ministers, die kiem gele is van die verrotting
7):n Samesmelting gelei het".

Electoral Revival of the National Party in South Africa, 1934 
hed Ph.D.-thesis, Boston University), p. 23.

b Ontwikkeling van die Politieke Denke van die Afrikaner Deel 

979), p. 402.
t, Die Republikeinse Strewe (Potchefstroom, 1969), p. 116. 

-versameling, "Aantekeninge", 1923 - 1929. '
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Die regering se taak is verder bemoeilik deur die Britse aankondiging
8)

□m die goudstandaard op 21 September 1931 te verlaat. Oordeelsfoute

kon nou maklik die regeringsleutels uit die hande van Hertzog laat

glip. Hertzog en Havenga was van mening dat die Unie as die vernaamste

goudproduserende land in die wêreld nie die voorbeeld van Brittanje

moes volg nie, maar sy vertroue in goud as betaalmiddel moes toon
9)

deur op die goudstandaard te bly. Daar het egter baie twyfel 

bestaan of hulle met die ekonomiese beleid op die regte pad was. 

Van die regering se eie ondersteuners het begin twyfel in hierdie 

beleid omdat daar onder andere groot hoeveelhede geld deur spekulante 

die land uitgestuur is. Hertzog se dilemma was dat die afvalligheid

van slegs enkele Nasionaliste in die Parlement die skaal kon laat 

swaai.

Teen die einde van 1932 is daar reeds £17,5 miljoen die land uitgestuur.

Selfs van Hertzog se eie volgelinge het nou openlik begin murmureer

teen die ekonomiese koers wat ingeslaan is. Om sake vir Hertzog

te vererger, was daar sekere gedeeltes van die land wat die hele

1932 nooit enige reën gehad het nie. Duisende van hierdie mense

wat in die knelgreep van die ekonomiese nood was, sou enigiets aangryp
10)

wat hulle uitkoms kon bied. Hertzog se bewind was duidelik aan

die wankel. In hierdie toestand van oplaaiende spanning sou oud- 

minister Tielman Roos, wat in 1929 om gesondheidsredes uit Hertzog 

se kabinet bedank het, nou ’n deurslaggewende rol speel.

Hy het naamlik besluit om tot die politiek terug te keer. Hy het 

by ’n Geloftedagviering in 1932 aangekondig dat hy as appelregter 

bedank het en tot die politiek terugkeer, en dat hy die afstapping 

van die goudstandaard en ’n koalisieregering op ’n nie-partypolitieke 

grondslag voorstaan. In die gespanne atmosfeer wat in die land

8. F.A. van Jaarsveld, Van Van Riebeeck tot P.W. Botha (Johannesburg, 1982), p. 
281; Standard Encyclopaedia of Southern Africa (Cape Town, 1973), vol. 8, p.86.

9. c.F.J. Muller (red.), Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis (Pretoria, 

1980), p. 431.
10. Ibid.,; A. J.f-f. van der Walt (e.a.) (reds.), Geskiedenis van Suid-Afrika, Tweede

Uitgawe verwerk deur D.W. Krliger (Kaapstad, geen datum), p. 524.
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geheers het, het Roos se toespraak die uitwerking van ’n ontploffing
1 1 )

gehad. Die Burger het dadelik ’n skerp aanval op Roos se politieke
1 2 )

toespraak geloods. Gerugte het die ronde begin doen dat verskeie

Nasionaliste hulle agter Roos geskaar het en dat hy en Smuts besig

was om te onderhandel. Vir die Hertzog-regering met sy skrale

meerderheid, was dit geensins gerusstellende nuus nie. Bowendien
14)

was die Parlementsitting net om die draai. Die regering moes 

dus iets ingrypends doen. Binne veertien dae ná Roos se toespraak 

het N.C. Havenga aangekondig dat Suid-Afrika die goudstandaard verlaat 

hat.15)

Dit moes ’n moeilike besluit vir die Hertzog-regering gewees het en

daarom is sy Nuwejaarsboodskap vir 1933 baie insiggewend waarin hy

onder andere beweer, "Die vyand van ons land en volk triomfeer vir

die oomblik. Georganiseerde geldmag bygestaan deur Afrikaner-verraad,
16)

het S.A. gedwing tot afstand van die goudstandaard". Die besluit

het hom ook verder blootgestel omdat sy politieke vyande sou eis

dat hy as premier bedank weens die onderneming wat hy ten opsigte
17)van die goudstandaard aangegaan het.

Die Burger het openlik sy bittere teleurstelling oor die prysopgawe 

van die goudstandaard en veral Roos se aandeel daarin te kenne gegee.

Volgens Die Burger het die vooruitsigte van ’n moontlike samewerking
18)

tussen J.C. Smuts en Roos die Hertzogregering in ’n krisis gedompel.

Die gevolge van die verlating van die goudstandaard het oornag merkbare

afmetings aangeneem. Die goudprys het begin styg, goudmynaandele
. . 19)

het geklim en geld het uit die buiteland na Suid-Afrika teruggestroom.

11. Muller, Vyfhonderd Jaar, p. 432.
Die Burger, 21 Desember 1932.

13. Van der Walt, Geskiedenis van Suid-Afrika, p. 524; Muller, Vyfhonderd Jaar, 

p. 432.

14. Ibid. '
15. Van der Walt, Geskiedenis van Suid-Afrika, p. 525.

16. Die Burger, 31 Desember 1932.

17. Die Burger, 30 Desember 1932.

18. Die Burger, 29 en 30 Desember 1932.

19. Muller, Vyfhonderd Jaar, p. 432.



3.2 Koalisie en Die Burger

Met die aanvang van die 1933 Parlementere sitting was daar volop

gerugte oor ’n moontlike toenadering tussen die twee grootste partye.

Roos was besig om agter die skerms pogings aan te wend om met Smuts

saam te werk. Uiteindelik het daar niks van hierdie onderhandelinge

gekom nie, omdat nie een van die twee leiers bereid was om onder
20)

die ander te dien nie. ' Volgens W.K. Hancock kon Smuts meer aanklank

by Hertzog vind as by Roos aangesien Hertzog, ondanks sy wispelturig-
2 1 )

heid, besonder beginselvas was.

Op 11 Januarie 1933 het ’n gesamentlike afvaardiging uit die Venters-
2 2)

dorpse kiesafdeling Hertzog besoek en ’n beroep op hom en Smuts

gedoen om hul politieke kragte te verenig. Die premier, klaarblyklik

be’indruk deur die gebaar, het die versoek van die hand gewys en
23)

benadruk dat die N.P. en sy leiers m e  soiets sou oorweeg m e .

Tussen 9 en 17 Januarie het Die Burger hom in verskeie hoofartikels

teen enige vorm van koalisie uitgespreek. Die koerant het steeds 

die standpunt gehuldig met die aanvang van die Parlementsitting

op die 20ste Januarie.

Die Burger het koalisie as ’n onmoontlikheid beskou en het tussen

3 Januarie en 16 Maart 355 briewe van sy lesers geplaas waarvan

310 koalisie verwerp het.^^ Selfs die Cape Times het die moontlikheid
25)

van ’n koalisie tussen Hertzog en Smuts as vergesog bestempel. '

20. Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party, deel 3, p. 253; J.P. Brits, Tielman 

Roos - political prophet or opportunist(Pretoria, 1987), p. 194.

21. W.K. Hancock, Smuts, The fields of Force, 1919 - 150 (Cambridge, 1968), p. 247.

22. Lede van die S.A.P. en N.P.-besture op die dorp.

23. J.H. le Roux (e.a.), Generaal J.B.M. Hertzog. Sy Strewe en Stryd' vol. 2 (Johannes

burg, 1987), p. 449.
24. A.J. van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, (Kaapstad, 1983), p. 43.

25. Cape Times, 16 January 1933.
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Die Parlementsitting het op ’n heel ongewone wyse ’n aanvang geneem,

omrede Smuts nie die gebruiklike mosie van wantroue in die regering

voorgestel het nie. Hy het verkies om Roos se inisiatief ten

voile te benut en het aangevra dat die regering moet bedank sodat

'n "national government" gevorm kon word en die ekonomiese probleme
26)

van die land op ’n nasionale grondslag aangepak kon word. Hertzog
27)

het onmiddellik die mosie met "snydende spot" verwerp. Hancock, 

Smuts se biograaf, stel dit, "By the time he sat down, Hertzog
TO\

had to all appearances, killed reunion". Op 1 Februarie het

die debat ten einde geloop en Smuts het voorspel dat die debat,

indien nie dadelik nie, dan wel op die lange duur tot ’n veranderde
29)

politieke toestand aanleiding sou gee, Hoe profeties dit was, 

sou eers later besef word.

Die Burger het in hierdie stadium nog vir Hertzog in die bresse

getree, in so ’n mate dat die Eerste Minister op 30 Januarie,

in ’n onderhoud met Geyer, Die Burger geloof het vir sy hantering

van die . s t r y d , D i t  is insiggewend, veral as in ag geneem word

dat Hertzog reeds vyf dae vantevore vir Oswald Pirow opdrag gegee

het om saam met Havenga en Patrick Duncan te gaan met ’n versoek
31)

aan Smuts om nie die deur vir samewerking toe te maak me,

Dat dit nie ’n skielike besluit was nie, word deur beide C.e Rou 
33)en Van Wyk benadruk.

Met die dood van minister C.W. Malan in die nag van 5 en 6 Februarie,

was dit al bekend dat Hertzog twee weke vantevore die moontlikheid

ider:
35)

34) . •
van koalisievorming in die kabinet geopper het. Met uitsondenng

van C.W. en D.F. Malan het almal hul steun aan Hertzog toegese.

26. Parlementêre debatte, vol. 20, 1933, kol. 36.
27. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p, 43; Parlementêre debatte, vol. 20, 1933, 

kol. 47.
28. W.K. Hancock, Smuts. The Fields of Force, 1919-1950 (Cambridge, 1968), p. 247.

29. Parlementêre debatte, vol. 20, 1933, kol. 257.

30. A.1890, A.L. Geyer-versameling, 30 April 1933.
31. 0. Pirow, James Barry Munnik Hertzog, (Cape Town, no date), pp. 148-149.

32. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 461.

33. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 44.
34. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 45.

35. C.M. van den Heever, Generaal J.B.M. Hertzog (Johannesburg, 1943), p. 592; 

A. 1890, A.L. Geyer-versameling. "Die Ineenstorting". Persoonlike herinnerings 

uit die koalisiestryd, p. 1 1 .
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Die Burger het soiets vermoed, maar Havenga het dit ontken."56^

Die nuus van ’n moontlike koalisie het spoedig Geyer se ore bereik.

Op 2 Februarie het P.O. Sauer en S.P. le Roux vir Geyer oor die

verloop van sake ingelig."57  ̂ Na raadpleging met D.F. Malan, waartydens

Malan vir Geyer laat besef het dat die onderhandelingsgerugte wel

waar was, het Malan onder meer verklaar, "... Ek kan jou niks meer

sê nie as dat jy verbaas sal wees as iy weet wie almal daarvoor
38)

is". Geyer het daarna ’n artikel in Die Burger geskryf waarin
' 39)hy teen die nuwe denkrigting in die politiek gewaarsku het. Toe

E.A. Malga, Die Burger se politieke verslaggewer, Hertzog oor die

toedrag van sake genader het, het Hertzog egter verkies om nie oop

kaarte te speel nie en het ten sterkste ontken dat daar onderhandelings

met die S.A.P. gevoer is.

Die wantroue wat hierna by Geyer jeens Hertzog ontstaan het, en

waaraan hy in Die Burger uiting sou gee, blyk duidelik uit die volgende:

Herman Rooseboom, Die Burger se Hansardhoof, het aan Geyer gesê:

"Doktor, daar broei iets. Moenie Smuts te skerp aanval nie, een
41)

van die dae werk die N.P. met hom saam ..." Teen hierdie tyd

is die koalisiegesprek reeds in ’n wye kring binne die N.P. gevoer, 

maar terselfdertyd het Hertzog dit in die openbaar en teenoor Die 

Burger ontken. Die houding van Hertzog, bekend vir sy eerlikheid,

was vir baie onverklaarbaar. Hertzog se ontkenning van enige onder

handelinge moet, volgens Le Roux, beoordeel word teen die agtergrond

van die feit dat Hertzog in daardie stadium nog nie die aangeleentheid
42)

in fynere besonderhede met sy koukus bespreek het nie.

Op Sondagaand 5 Februarie het twee 0.V.S.-Volksraadslede, M.L. Malan 

en E.A. Conroy, Hertzog besoek om oor hul begeerte tot koalisie

36. Die Burger, 6 Maart 1933.
37. A.1890, A.L. Geyer-versameling, 30 April 1933.

38. Ibid."Die Ineenstorting".

39- Die Burger, 4 Februarie 1933.

40. Die Burger, 6 Februarie 1933.

41. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Die Ineenstorting".

42. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 464.
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te praat. Hertzog het Conroy gevra om die volgende Dinsdag ’n vraag

in die koukus te stel, waarop Hertzog dan sou reageer.^"^ Soos ooreenge-

kom, het Conroy gevra of daar enige onderhandelinge tussen Hertzog

en Smuts plaasgevind het. Hertzog het nou gebruik gemaak van vooropge-
44)

stelde aantekeninge en beklemtoon dat samewerking gebiedend noodsaak-
45)lik was. Hy was bereid om op sekere voorwaardes ’n koalisie met 

Smuts te vorm. Volgens hom kon die N.P. nie die volgende algemene 

verkiesing wen nie. Die lede was geheel en al verdeeld en die reaksie 

het gewissel van spontane toejuiging tot bittere afkeer.^^ D.F. 

Malan het ten sterkste teen samewerking met Smuts beswaar gemaak. 

Hy het ook die uitreiking van enige verklaring te dien effekte 

afgekeur.

Die teenstand wat Hertzog in die koukus ervaar het, het hom klaarblyk- 

lik verras. In sy relaas in verband met die koukus maak hy telkens 

melding van die teenstand. Dit het hom laat besluit om op eie houtjie 

op te tree.

Die Burger het Hertzog egter gewaarsku dat hy die enigste persoon

was wat nog ’n ramp kon voorkom het deur ’n koalisie met Smuts van
49)

die hand te wys. Tydens die koukusvergadering van 14 Februarie 

het Hertzog, volgens Le Roux, soveel druk op die lede geplaas.dat 

die koukus besluit het om dit aan hom oor te laat om namens die 

N.P. met Smuts te onderhandel. In sy persoonlike aantekeninge beweer 

Geyer dat die optrede van Hertzog hom by baie N.P.-lede in onguns

43. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 56.

44. D.F. Malan, ftfrikaner-Volkseenheid en My Ervarinqs Op die Pad Daarheen (Kaapstad,

1959), p. 153.
45. J.L. Basson, J.G. Stri.idom. Sy Politieke Loopbaan van 1929 tot 1948 (Pretoria, 

1980), p. 46.
46. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, pp. 467-468; J.H.le Róux & P.W. Coetzer,(reds.), 

Die Nasionale Party. Die "Gesuiwerde Nasionale Party, 1934-1940. Peel 4 (Bloemfon

tein, 1986), p. 262.

47. Van den Heever, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 594.

48. Ibid., p. 598.
49. Die Burger, 13 Februarie 1933.
50. Van Wyk, Die Keeromstraalrkliek, p- 58; le Roux & Coetzer , Die Nasionale Party,

Peel 4 , pp. 270-271; Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 472.
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. 51) .
gebring het. Ook die feit dat hy geen bespreking van sy voorwaardes

52)toegelaat het nie, het Die Burger dwars in die krop gesteek.

In ’n hoofartikel gedurende Februarie 1933 het Die Burger vir die 

eerste keer lynreg teenoor Hertzog standpunt ingeneem. Hierna

sou die koerant in toenemende mate na Hertzog se outokratiese optrede

verwys. Geyer het ook persoonlik sterk teen koalisie te velde getrek 

en hom ook in Die Burger sterk daarteen uitgespreek. ■

Die Burger se uitgesproke standpunt is by sy direksie aanhangig
54)

gemaak, wat hulle in ’n bra ongemaklike posisie geplaas het. Nogtans 

het hulle by ’n vergadering waar Geyer en Van Rhyn teenwoordig was, 

besluit dat die redakteurs van Die Burger en Die Volksblad die Nasionale 

beginsels onder alle omstandighede moes handhaaf. Taktvolle optrede 

was egter deurgaans noodsaaklik en die redakteurs is ook versoek

om botsing tussen persoonlikhede te probeer vermy. Tydens die 

vergadering was dit ook baie duidelik dat, met die uitsondering 

van Wessel Roux, al die direkteure van die Nasionale Pers teen koalisie 

gekant was.

Nadat Van Rhyn hierdie besluit aan Hertzog oorgedra het, was laasge-

noemde so ontstoke dat hy na bewering gesê het: "Ek sal daardie

Keeromstraatse kliek wys, ek sal Die Burger en Die Volksblad doodmaak,

want ek bly nog die leier en ek regeer die land en nie hulle nie

en as ek dink ’n ding is reg, dan doen ek dit. Ek het in my hele
56)

loopbaan my nog nooit laat dikteer nie". "Oorlog" is dus nou daardeur 

amptelik verklaar.

51. A.1290, A.L. Geyer-versameling, "Die Ineenstorting".
52. Die Burger, 15 Februarie 1933; A.1890, A.L. Geyer-versameling. "Die Ineenstorting".

53. Die Burger, 15 Februarie 1933.
54. A.1890, A.L. Geyer-versameling, Leer 1.

55. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor. Notule van die Nasionale Pers Direksie,

20 Februarie 1933.
56. M.J. Grimbeek, Die Politieke en Kulturele Rol van Dr. A.J.R. van Rhyn as Redakteur

van Die Volksblad, 1925-1948 (Ongepub. D.Phil.-verhandeling, U.O.V.S., 1984),

pp. 218 - 219.
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Voor dié vergadering was Geyer bereid om as redakteur te bedank

indien die direksie hom en Die Burger sou opdrag gee om koalisie

te bepleit, so beslis en ononderhandelbaar was Geyer se gevoel teen

koalisie. Geyer het verder gereken dat dit tot sy voordeel was

om nie onbeslis of halfhartig op te tree nie, want dan sou die Malan-
57)

groep met samesmelting baie swakker by die volk gestaan het.

Hierdie doelgerigte optrede het juis vir die N.P. ’n legitimiteit

onder ’n groot deel van die kiesers verseker. Tot groot ontsteltenis

van Hertzog het Geyer van dag tot dag skerp hoofartikels teen koalisie

gepubliseer. Sy standpunt was dat die beginselverskille tussen

die twee partye nie in die praktyk oorbrug sou kon word nie. Die

argument dat die N.P. gevaar geloop het om die volgende verkiesing

te verloor en daarom met die S.A.P. moes saamwerk, het hy as geen

oplossing bestempel nie, want dit sou neerkom op samewerking op
58)

’n grondslag van onderlinge wantroue.

Intussen het Hertzog en Smuts van 15 tot 22 Februarie oor ’n ooreenkoms

tussen die twee partye onderhandel. Aan weerskante is hulle bygestaan

deur Havenga en Duncan. Die twee groepe het redelik maklik oor
59)

die meeste van die voorwaardes van Hertzog ooreengekom. Die ooreen

koms tussen Hertzog en Smuts is op 23 Februarie deur die koukusse

van die N.P. en S.A.P. bespreek. Die S.A.P.-koukus het die ooreenkoms

sonder enige teenstem aanvaar. Dit is gesien as ’n oorwinning vir

Smuts. In teenstelling daarmee moes Hertzog toesien hoe sy voorstelle
60)

afgewater word. In die N.P.-koukus is ’n warm debat gevoer en

die middag het die voorstanders van koalisie met ’n skrale meerderheid
f\ 1 1 ' • 

gewen. Die ooreenkoms is toe op 24 Februarie amptelik in die
6? )

pers bekend gemaak. Nadat Hertzog en Smuts tot die vergelyk gekom

57. A.1890, A.L. Geyer-versameling, Leer 1.
58. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, pp. 68 - 69.

59. Basson, J.G.Strijdoro, p. 49.

60. Die Burqer, 25 Februarie 1933.

61. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 77.

62. Die Burger, 24 Februarie 1933.
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het om ’n koalisieregering saam te stel, was daar drie stappe wat

gevolg moes word. Ten eerste moes die goedkeuring van die kongresse 

van alle partye vir die daad van koalisie verkry word. Tweedens 

moes ’n nuwe kabinet saamgestel word en laastens was ’n algemene ver- 

kiesing nou ook ’n noodsaaklikheid.

Terwyl die "Malaniete" in die koukus die versekering gegee het dat 

hulle geen skeuring in die N.P. sou veroorsaak nie, het hulle hul

die reg voorbehou om hulle teen die beginsel van koalisie uit te
63) .

spreek. Reeds voor die koukusvergadering het Geyer al verskil

oor die metode wat deur die "Malaniete" gevolg moes word. Malan

het sy sogenaamde "waghondplan" voorgestel. Sou koalisie werklikheid

word, sou hulle, die teenstanders, hulle onder protes daarby neerle

om partyeenheid te bewaar. Geyer wou egter liewer wegbreek en met

’n klein groepie beginsel- en karaktervaste manne van onder af ’n

nuwe party op Nasionale beginsels bou. Malan se plan is aanvaar

en Geyer moes hom daarby berus en Malan was daardeur van sy lojale

hulp verseker.

Die middag na die koukusvergadering het Geyer saam met ’n groep van 

29 lede van die Volksraad vergader. D.F. Malan het ’n konsep voltooi 

waarin die groep sy steun aan Hertzog gee. In sy handskrif het D.F. 

Malan ingeskryf dat die manifes deur die 29 lede onderskryf is nadat 

daar met ’n "kleine meerderheid besluit is om generaal Hertzog se 

koalisie-voorstel te steun". Dit beteken dat heelwat van hierdie 

29 lede eintlik teen samewerking met Hertzog gekant was. Op aandrang

van Geyer is ooreengekom dat Die Burger die volgende dag die toedrag

van sake sou bekendmaak. Malan se konsep is in geringe mate deur
66)

Geyer verander en is die volgende dag in Die Burger gepubliseer.

Die Burger het hierna nog steeds krities gebly, maar die angel was 

nou deels uit sy kommentaar. Geyer self was baie ongelukkig oor

63. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 80.

64. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Die Ineenstorting".
65. D.F. Malan-versameling, 1/1/983.
6 6 . A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Die Ineenstorting"; Die Burqer, 24 Februarie

1933.
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die omstandighede. In ’n antwoord aan ’n leser sê hy selfs, "Die toestand 

is kritiek. Mag die Here gee dat die koalisiepoging misluk. Maar 

kom dit tot stand, sal elke Nasionalis uit plig teenoor sy volk 

en homself persone opsy moet laat en doen wat sy oortuiging en 

sy hart hom sê wat reg is". Dit i s’n goeie weerspieeling van Geyer 

se persoonlike koalisiegevoel.

Op 15 Maart was die aandag van die hele Suid-Afrika op De Aar waar

die Kaaplandse N.P.-kongres sou plaasvind. Hier het D.F. Malan

nie gehuiwer om sy besware teen koalisie te opper nie. Hy was veral
68)

gekant teen Hertzog se outokratiese optrede. Volgens Geyer was
69)

Hertzog woedend hieroor.

Dit was ook van die begin af duidelik dat die meerderheid van die
70)

Kaaplandse Nasionaliste teen koalisie gekant was. Daarom aanvaar

die kongres die volgende mosie wat deur Geyer verwoord is, "Hierdie

kongres, hoewel hy nie sy goedkeuring oor koalisie as sodanig uitspreek

nie, le hy hom neer by die ooreenkoms soos getref deur genl. Hertzog

en genl. Smuts, en verwag van die Nasionaliste van Kaapland dat

hulle ’n samewerkende regering in goeie trou sal ondersteun solank

die samewerkende regering die N.P. se beginsels handhaaf, beskerm

en behou. Die Kongres spreek sy voile vertroue in genl. Hertzog
71) ■as hoofleier, en in dr. Malan as provinsiale leier uit". Die 

krisis was voorlopig afgeweer, maar dit was baie duidelik dat die

kongres die koalisiepad baie skoorvoetend betree het.

Volgens Die Burger was die aanvaarding van koalisie in die Transvaal

feitlik vanselfsprekend omdat die koalisiegedagte, volgens die koerant
72) .

juis in die Transvaal ontstaan het. Op die Vrystaatse kongres 

het dr. N.J. van der Merwe ’n aantal besware teen koalisie gelug,

67. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Korrespondensie, 1932/1933:A.L. 
Geyer - D.J. Basson, 23 Februarie 1933.

6 8 . Scannell, Keeromstraat 30, pp. 164 - 167.

69. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Die Ineenstorting".
70. Scholtz, Die Ontwikkelinq van die Politieke Denke, deel 7, p. 4D8.

71. Scannell, Keeromstraat 30, p. 168.

72. Die Burger, 22 Maart 1933.
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maar die kongres het ook ten gunste daarvan besluit. Die Natalse 

kongres het daarna ook die koalisievoorstelle aanvaar.

73)

Nadat die kongresse van die S.A.P. ook hul goedkeuring aan koalisievor-
. - 75)

ming toegese het, het Hertzog ’n nuwe kabinet saamgestel. Die

dag voor die amptelike aankondiging daarvan het die politieke verslag-

gewer van Die Burger, E.A. Malga, die hele kabinet reg "voorspel".

P.A. Weber, die nuusredakteur, het hom dadelik met hierdie "scoop"

gelukgewens deur onder meer die volgende te skryf, "Ek het nog altyd

gêmeen dat dit in hierdie tyd van koalisie onmoontlik sou wees om

die berig eerste te kry, maar klaarblyklik het ek nie rekening met 
76)

jou gehou nie".

Koalisie moes nou vir bekragtiging aan die stemgeregtigde burgers

van die land voorgelê word. Die verkiesing sou gevoer word kragtens
.. 77)

die ooreenkoms wat Hertzog en Smuts vroeer bereik het. Hertzog

se koalisieregering het ’n reuse-oorwinning behaal. Uit die totale

ledetal van 150 in die Volksraad het die nuwe regering 144 ondersteuners 
78)

gehad. ’n Kenmerk van die verkiesing was die baie lae stempersentasies 

wat in die meeste kiesafdelings aangeteken is. M.P.A. Malan huldig 

die mening dat die regering weliswaar met ’n groot meerderheid kon 

spog, maar dat die atmosfeer in die Parlement nie so spontaan en

geesdriftig was as wat verwag is nie. Koalisie het homself daardeur 

as ’n basis vir samewerking bewys, alhoewel dit aan ’n gees van eenheid 

ontbreek het.

Die groot swakheid in die koalisie-ooreenkoms, wat uiteindelik tot 

die finale ondergang van samewerking aanleiding gegee het, was

73. Die Burger, 24 Maart 1933.

74. Die Burqer, 29 Maart 1933.

75. Die Burqer, 30 Maart 1933.
76. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Korrespondensie, 1932/1933: P.A.

Weber - E.A. Malga, 29 Maart 1933.

77. Basson, J.G. Stri.jdom, p. 55.
78. Van der Walt, Geskiedenis van Suid-Afrika, p. 527.

79. A.W. Stadler, The Party System in South Africa 1910-1948, (Unpub. D.Phil.-thesis, 

University of the Witwatersrand, 1970), p. 77.
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die reg van beide partye om oor kardinale sake te kon verskil, soos

ooreengekom. Dit was onder meer die knelpunte, te wete die deelbaar-

heid van die Kroon, Suid-Afrika se reg tot neutraliteit en sy soewereine

status in die algemeen, wat sy reg om van die Britse Ryk af te skei, 
80)

ingesluit het. Vir Malan en sy volgelinge was dit beginselsake;

Hertzog het egter gemeen dat dit slegs "akademiese" sake was. Juis

hierdie uitgangspunte het tot die stryd tussen die Malaniete en 

Hertzog gelei.

Daar kan met reg gevra word waarom Malan hom in die koalisie begeef

het, terwyl Hertzog hom nie eens as ’n minister aangestel het nie.

In ’n brief aan J.S. Smit, administrateur van Transvaal, dui hy in ’n

qroot mate sy redes aan. Hy het onder meer geglo dat daar later

weer teruggekeer sou word waar die N.P. weer alleen aan bewind sou

wees. Juis daarom moes die eenheid binne die N.P. ten alle koste

beskerm word. Hy het verder beweer dat baie minder mense koalisie

sou gesteun het as Hertzog nie die keuse daaraan gekoppel het nie

om of sy leierskap te aanvaar, if om koalisie te repudieer nie.

Volgens hom het die meeste parlementslede koalisie ook gesien as
81)

’n versekering dat hulle ’n onbestrede verkiesing kon tegemoet gaan.

Dit is ’n goeie voorbeeld van hoe Malan en sy volgelinge, behalwe 

Geyer, oor koalisie gevoel het. Dit was ook duidelik dat enige 

sprake van samesmelting ’n daadwerklike probleem vir hierdie groep 

sou veroorsaak het.

3.3 Verbete teenstander van samesmelting

Tydens die algemene verkiesing van 1933 is daar al gesuggereer dat

die twee partye kon saamsmelt. Hierdie pogings het vir Die Burger

gelyk "... na ’n poging om ’n paar tot trou te beweeg voordat hulle
82)

miskien agterkom dat hulle nie gelukkig saam kan lewe nie". Hierdie

80. S.L. Barnard & A.H. Marais, Die Vereniqde Party. Die Groot Eksperiment (Durban, 

1982), p. 16.

81. D.F. Malan-versameling, 1/1/990: D.F. Malan - J.S. Smit 8 Maart 1933.

82. Die Burger, 9 Junie 1933.
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standpunt was ’n duidelike weerspieeling van Geyer se siening. Hy 

was steeds daarvan oortuig dat die Malaniete verkeerd opgetree het 

deur koalisie te aanvaar. Die stap sou eers ongedaan gemaak kon 

word wanneer die Nasionaliste met samesmelting gekonfronteer word. 

Geyer sou sacnesmelting egter summier verwerp. Dit het hy ook geopenbaar 

namate talle berigte van po'gings tot samesmelting van partytakke, 

veral in die Tansvaal, in die pers verskyn het.

D.F. Malan het steeds verklaar dat koalisie ’n tydelike maatreel
83) '

was, en dat selfs samesmelting nie blywend kon wees nie. Benewens

Hertzog, het ook die S.A.P. en selfs mede-Nasionaliste hom oor sy
84)

negatiewe uitsprake gekritiseer. Intussen het die geesdrif vir 

samesmelting egter vinnig onder die gematigdes begin opwel?^^ In 

Transvaal het dit al teen Julie so^anige afmetings aangeneem dat 

N.P.- en S.A.P.-takke wou saamsmelt. Ook Hertzog se opregte oor- 

tuiging dat samesmelting tot die algemene heil van Suid-Afrika sou 

wees, het steeds gegroei.

Verskeie faktore het op ’n samesmelting gedui. Die groot verkiesingsoor- 

winnings het getoon wat deur partypolitieke samewerking bereik kon 

word. Onderlinge samewerking tydens die verkiesingsveldtog het 

die besef laat posvat dat probleme soos die Unie se ekonomiese toestand

en die kleurvraagstuk deur gemeenskaplike optrede makliker opgelos

i j  88 )kon word.

Hoe sterker die samesmeltingsdrang ontwikkel het, hoe duideliker 

het dit geword dat die meeste teenkanting by die Nasionaliste in
Q Q \  Q f l  \ s

Kaapland en die Natalse ekstremiste aanwesig was. Nog Hertzog 

nog Smuts kon bekostig om hulle halsoorkop in enige samesmeltingsproses 

te begewe. Daarom moes Natal en Kaapland eers deur ’n sagmaakproses

83. Die Burger, 10 Junie 1933.
84. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 514.

85. Die Burger, 1 Julie 1933.

8 6. Van Wyk, Keeromstraat-kliek, p. 118.

87. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 514.

8 8. Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party, Deel 3, p. 368.

89. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 516.

90. Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party Deel 3, p. 368.
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na samesmelting gelei word. Samesmelting sonder die moontlikheid 

van skeuring het egter al hoe meer onwaarskynlik gelyk, veral as 

’n man soos Geyer se standpunt in ag geneem word.

Onsekerheid en verwarring het bly voortduur tot die jaarlikse N.P.-

kongresse gehou is. Tydens die Transvaalse kongres is daar met ’n

oorweldigende meerderheid van stemme besluit dat die twee partye
92)

tot samesmelting moes oorgaan. Ook die Natalse N.P.-kongres het
93) ••

samesmelting goedgekeur. Drie dae vroeer het die Uitvoerende

Komitee van die S.A.P. byeengekom om oor samesmelting te besin.

Na die byeenkoms is in ’n verklaring bevestig dat die komitee hom
94)

eenparig ten gunste van samesmelting uitgespreek het.

Onder leiding van D.F. Malan het die Kaaplandse Nasionaliste tydens

hul kongres op 6 Oktober te Port Elizabeth, samesmelting met ’n meerder-
95) -

heid van 142 teen 39 stemme verwerp. Die verloop van die kongres
96)

was vanselfsprekend vir Hertzog ’n groot teleurstelling.

Op die Vrystaatse N.P.-kongres waar Hertzog onder meer ’n bitsige

persoonlike aanval op N.J. van der Merwe geloods het, het die gemoedere

hoog opgevlam. Uiteindelik is Hertzog se voorstel ten gunste van
97) ,

samesmelting met 75 stemme teen 31 aanvaar. Ten spyte van die

besluit het talle Vrystaters, soos latere gebeurtenisse aandui, hulle
9 8)

ten gunste van die handhawing van die N.P. uitgespreek.

Op die belangrike N.P.-Federale Raadsvergadering is daar geen bespreking

oor enige voorstelle gevoer nie. Hertzog het die lede bloot meegedeel

dat albei partye volgens die samesmeltingsbesluit ontbind moes word,
99)

waarna hy met Smuts sou onderhandel. ’n Besluit ten gunste van

91)

91. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 516.
92. M.P.A. Malan, Die Nasionale Party van Suid-Afrika. Sy Stryd en Sy Prestasies, 

1914 - 1964 (Kaapstad, 1964), p. 143.

93. Die Burger, 23 Augustus 1933.

94. Die Burger, 20 Augustus 1933.

95. Die Burqer, 6 en 7 Oktober 1933.

96. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 546.

97. Basson, J.G. Stri.jdom, p. 6 6.

98. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 554.

99. Ibid., p. 554.
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die prosedure is daarna met 13 teenoor 7 stemme aanvaar. D.F. 

Malan was baie teleurgesteld dat die Raad nie byeengeroep was om 

oor die beginsel van samesmelting te kon besin nie, maar bloot om 

te moes verneem wat die verdere prosedure sou w e e s . ^ ^

100)

Hertzog het egter nie gerus gevoel nie. Hy het daarom gedurende

Oktober en November ’n reeks vergaderings op die platteland gaan

toespreek. Groot was sy onnugtering dat binne ’n bestek van ses weke

vier mosies van wantroue in hom op vergaderings aanvaar is, te wete
102)

op Ceres, Worcester, Stellenbosch en Nylstroom.

Die aanvang van die sitting van die Parlement in 1934 het die vernaam- 

ste politieke leiers weer in Kaapstad byeengebring. Teen die tyd 

was die N.P. alreeds erg verdeeld. Aangesien D.F. Malan die steun 

van veral die jonger manne binne die party, hoofsaaklik in Kaapland, 

gehad het, was dit juis hierdie groep wat die meeste opposisie vir 

Hertzog verskaf het. Die groep in die N.P. en veral ook Die Burger, 

het onder meer gevrees dat die groot kapitaliste die V.P. sou oorheers. 

Volgens Giliomee sou dit verder kon meebring dat veral die Afrikaner- 

werker met goedkoper swart arbeid vervang kon word. Terselfdertyd 

sou Suid-Afrika se ekonomie in afhanklikheid van die Britse Ryk 

toeneem en ’n bespotting van enige formele politieke onafhanklikheid 

maak. 103)

In weerwil van struwelinge tussen Malan en Hertzog het hulle nogtans
104)

voortdurend met mekaar in verbinding gebly. Vermoedelik in ’n 

poging om Hertzog en Smuts uitmekaar te dryf, het Malan op 29 Januarie 

1934 ’n briefwisseling met Hertzog b e g i n . M a a r  vir sy vertroueling,

100. Die Burqer, 14 Oktober 1933; die sewe was D.F. Malan, W.A. Hofmeyer, F.C. Erasmus, 
P.O. Sauer, J.S. du Toit (almal van Kaapland), mev. M.M. Jansen (Natal) en 
dr. N.J. van der Merwe (O.V.S.).

101. Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party Peel 3, p. 442.
102. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 556; Die Burger, 15,16 en 17 Oktober 1933 

en 27 November 1933: Drie hiervan het binne die lesersgebied van Pie Burger 

geval. Dit was ook 'n bewys hoe die plattelanders in Kaapland oor samesmelting 

gedink en gevoel het.
103. H. Giliomee ic H. Adam, Afrikanermag. Opkoms en Toekoms (Stellenbosch 1981),p. 83.

104. Basson, J.G. Strijdom, p. 72.

105. Le Roux & Coetzer, Pie Nasionale Party Peel 3, p. 482.
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Geyer, het Malan dit voorlopig eers dig gehou. In die middel van 

Januarie het Geyer en ’n groep anti-Smelters Malan besoek en was 

almal dit eens dat dit tot hul voordeel sou strek indien Hertzog

hulle uit die N.P.-koukus sou skors?*^ In die waan dat Malan spoedig 

van Hertzog sou wegbreek, het Geyer rondom die Parlementsopening 

die een hoofartikel na die ander geskryf waarin hy hom teen samesmel

ting uitgespreek het. Hy het geglo dat daar ’n openlike breuk tussen 

Malan en Hertzog op die koukusvergadering van 30 Januarie sou plaasvind.

Geyer was daarvan oortuig dat Malan bereid was om sterk standpunt

teen samesmelting in te neem. Malan wou egter op sy beurt ’n skeuring

probeer afweer en daarom het hy ’n onderhoud met Hertzog aangevra

sodat hulle hul geskille kon bylê. ’n Ontmoeting is vir 4 Februarie
.. 107)

gereel. Hierdie optrede van Malan sou groot spanning tussen hom

en sy Kaaplandse geesgenote veroorsaak- Terwyl hy met die geheime 

onderhandelinge besig was, het Die Burger feitlik daagliks teen 

samesmelting gewaarsku. Op 5, 6 en 7 Februarie het lede van die 

binnegroep van die anti-Smelters vier keer samesprekings met Malan 

gevoer. Die samesprekings was volgens Geyer egter onvrugbaar en 

onbevredigend. Geyer was later so ontstoke dat hy hom aan die 

samesprekings onttrek het.^®^

Ooreenkomstig die strategie wat tog tydens die samesprekings bespreek

is, het F.C. Erasmus ’n briefwisseling met Hertzog aangeknoop. In

sy eerste brief aan Hertzog, gedateer 9 Februarie, het hy probeer

om Malan se aanvanklike benadering so te plooi dat die besluite

van die Kaaplandse N.P.-kongres van 4 Oktober 1933 as grondslag
109)

van enige ooreenkoms met Hertzog sou dien. Hertzog se antwoord 

op 12 Februarie 1934 was positief op al die vrae wat Erasmus aan 

hom gestel het. Gevolglik is die briewe aan die pers vir publikasie

106. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 135.

107. A.32, J.B.M. Hertzog - versameling, Band 44: D.F. Malan - J.B.M. Hertzog, 

29 Januarie 1934.
108. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Opnuut verwarring".
109. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 144.
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Die publikasie van hierdie korrespondensie het egter ’n krisis in

die S.A.P.-geledere tot gevolg gehad omdat die korrespondensie die

indruk geskep het dat Hertzog nie meer met Smuts sou wou saamwerk 
111)

m e .  Die onrus is egter besweer deur die publikasie van ’n ooreen

koms waartoe Hertzog en Smuts gekom het na aanleiding van die Hertzog- 

Erasmus-korrespondensie. Smuts het sy standpunt oor die deelbaarheid

van die kroon, die reg van afskeiding,. neutraliteit en afskeiding
112)

van die Britse Ryk in die ooreenkoms sterk gehandhaaf. Hertzog

het hierop bevestigend geantwoord en veral klem gelê op die reg 

om oor hierdie sake te verskil. Dit sou daarom, volgens Hertzog,

nie nodig wees om hierdie sake in die nuwe party se program van
. . 113)

beginsels op te neem nie. Die publikasie van hierdie ooreenkoms

het gerusstellend op die S.A.P. ingewerk.1 Smuts het verder ook

onteenseglik die beste van die saak afgekom. Hy het selfs Hertzog
115)

se optrede as "... a round-about-face in one week" bestempel.

Gedurende die sitting het die spanning tussen die verskillende groepe 

geleidelik opgelaai. Malan en sy volgelinge het ook gaandeweg sterker 

tot die besef gekom dat die sukses van die spel wat hy in sy onderhande

linge met Hertzog gespeel het, daarvan sou afhang of die Engelsspreken-
116)

de volgelinge van Smuts dit sou aanvaar of nie. Teen Maart 1934 

was die verskille tussen Malan en Hertzog egter baie duidelik en 

beslis. Malan en sy geesgenote sou slegs tot vereniging instem 

indien hulle besliste waarborge in verband met die Unie se politieke

en ekonomiese selfstandigheid kon kry. Hertzog, daarenteen, het
117) -sulke waarborge as onnodig beskou. '

uitgereik.110)

110. Die Burqer, 14 en 15 Februarie 1934.

111. A. 1, J.C. Smuts-versameling, Band 214, no. 149: J.C. Smuts - M.C. Gillett,

21 Februarie 1934.
112. Ibid., no. 101: J.C. Smuts - J.B.M. Hertzog, 18 Februarie 1934; Die Burger, 

19 Februarie 1934.
113. Ibid., no. 145: J.B.M. Hertzog - J.C. Smuts, 18 Februarie 1934; Die Burger,

19 Februarie 1934.

114. Basson, J.G. Stri.jdom, p. 74.
115. A.1, J.C. Smuts-versameling, Band 214, no. 149: J.C. Smuts - M.C. Gillett, 21

Februarie 1934.

116. Basson, J.G. Stri.jdom, p. 74.
117. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Opnuut Verwarring", 14 Maart 1934.
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Vanweë die kommer oor dié saak het Strijdom, Swart, Sauer, Geyer

en W.A. Hofmeyr op 30 April vergader. Hulle, maar veral Geyer,

het Malan se optrede gewantrou en daarom het hulle besluit om ’n
118)

afvaardiging na hom te stuur om die posisie op te klaar. Tydens

hul besoek aan Malan was hy nie baie inskiklik nie. Hy het hulle

beskuldig dat hulle teen hom werk en sy optrede in ’n swak lig stel.

Die besoek het egter ’n duidelike kentering in Malan se optrede gebring.

Die dag daarna, tydens die N.P. se dagbestuursvergadering, was Malan
119)

alreeds meer inskiklik. Volgens Geyer het Malan geleidelik na
•• 120 ) 

sy sterk anti-smelt-standpunt van vroeer teruggekeer.

Smuts het Malan onwetend gehelp om tot ’n beslissing te kom met sy

loflied oor die Britse Ryk wat hy op 9 Mei op ’n Rotariërnoenmaal 
121)

aangehef het. Geyer het dadelik met ’n reeks hoofartikels geantwoord. 

Sy kommentaar het daarop neergekom dat dit vir hom onbegryplik was 

hoe enige Nasionalis ná hierdie toespraak nog geneë sou wees om 

met Smuts in een party saam te smelt.

In ’n toespraak in die Paarl het Malan sterk standpunt teen Smuts

se toespraak ingeneem en aan Hertzog die keuse gestel of hy met
122)

hom of met Smuts wou saamwerk. Geyer was in sy noppies en het

in sy aantekeninge opgemerk, "Dr. se toespraak van gisteraand was
123)

puik - en die 'Vrede', glo ek, is op ’n end".

D.F. Malan is gedurende^die tydperk in groot mate deur Geyer en 

sy geesgenote beinvloed. Soos Geyer dit stel: "Ek het wel rede

om te glo dat die besliste koers wat Die Burger gehou het, die

feit dat dit aan hom oorgedra is, dat ek ingeval van ’n Hertzog-Smuts- 

Malan-samesmelting sou veg om Die Burger ’n onafhanklike Nasionale

118. Ibid., 2 en 3 Mei 1934; N.J. le Roux, W.A. Hofmeyer. Sy Werk en Waarde (Kaapstad,

1953), p. 76.
119. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Opnuut Verwarring", 3 Mei 1934.

120. Ibid., 5 Mei 1934.
121. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 160.

122. Die Burger, 25 Mei 1934.
123. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Opnuut Verwarring", 25 Mei 1934.

124. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 599.
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houding te laat inneem, asook die wete dat ’n klein groepie van sy 

luitenante in geval van samesmelting in elk geval sou uitstaan -

dat hierdie dinge Doktor gedryf het in ’n rigting wat hy nie na die
125) '

'Vrede' wou gaan nie". Dit is duidelik dat Geyer en die groep

heel waarskynlik Malan oortuig het om nie te smelt nie, want indien

hy dit gedoen het, sou hy hulle steun verloor het. Dat hulle daardeur
126)

verwyderd van Hertzog geraak het, is ook gewis.

Die laaste fase van die interne stryd binne die N.P. het aangebreek

toe Hertzog op 5 Junie 1934 sy program vir die stigting van ’n nuwe

party laat publiseer het. Hy het daarmee te kenne gegee dat hy
127)

hierdie basis met Smuts bespreek het en dat dit sy goedkeuring wegdra.

Dit het op 6 Junie saam met die basis van die Kaaplandse N.P.-hoofbe-

stuur in Die Burger verskyn. Die koerant het in twee hoofartikels

tot die slotsom gekom dat, terwyl die N.P.-basis V) Nasionale gees

geadem het, die Hertzog-Smuts-voorstel van so ’n aard was dat geen
128)

weifelaar daardeur tot samesmelting bekeer sou word nie.

Toe die N.P. se Federale Raad op 19 en 20 Junie in Pretoria vergader
129)

het, het die onversoenbaarheid tussen die twee groepe duidelik geblyk. 

Die Raad het na ’n lang bespreking Hertzog se samesmeltingsvoorstel

met 13 teen 7 stemme aangeneem.1 Die Nasionaliste wat teen die
131) •

voorstel gestem het, was egter vasbeslote dat die N.P. moes
hi ,, . 132)bly voortbestaan.

Teenoor die verdeeldheid van die Nasionaliste het daar eensgesindheid 

in die geledere van die S.A.P. geheers. Die hoofbestuur van die

S.A.P. het die konsepbasis aanvaar met slegs een teenstem, die van 

kol C.F. Stallard.133)

125. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Opnuut Verwarring", 22 Junie 1934.
126. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 599.

127. Basson, J.G. Strijdom, p. 77

128. Die Burger, 6 en 7 Junie 1934.

129. Basson, J.G. Strijdom, p. 77.

130. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 605.
131. Die sewe was D.F. Malan, W.A. Hofmeyer, F.C. Erasmus, mev. J.S. du Toit en P.O.

Sauer (almal van Kaapland), mev. M.M. Jansen (Natal) en N.J. van der Merwe (O.V.S.)

132. Die Burger, 21 Junie 1934; Malan, Afrikaner Volkseenheid, p. 171.

133. Die Burger, 21 Junie 1934.
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Gedurende die tydperk 25 Julie tot 23 Augustus het nege partykongresse 

van die twee partye plaasgevind waartydens die Hertzog-Smuts-voorstelle 

beoordeel is. Daarna kon samesmelting deurgevoer word. Die kongres 

wat die meeste probleme vir Hertzog sou oplewer, naamlik die Kaaplandse 

N.P.-kongres, sou die kongrestydperk inlui. Die beskrywingspunte 

het reeds aangetoon dat die kongres ’n herhaling van die vorige jaar 

s'n sou wees. Nie minder nie as 56 beskrywingspunte was ten gunste 

van die behoud van die N.P. en was dus teen samesmelting g e k a n t P ^

In die jaarverslag van die Kaaplandse hoofbestuur is aangetoon hoe

daar sedert die 1933-kongres tevergeefs pogings aangewend is om
135)

die eenheid in die N.P. te behou. Met ’n verpletterende meerderheid

van 164 teen 18 stemme het die kongres na 'n lang bespreking besluit
136)

om samesmelting te verwerp en die N.P. te handhaaf. Die Burger
- 137)

het hierdie uitslag as ’n oorwinning vir Nasionalisme beskou.

Die Vrystaatse kongres het hierop gevolg. Die kongres was gekenmerk

deur soms hewige wanordelikhede. Hertzog het sy konsepprogram

van beginsels ter tafel gelê waarop N.J. van der Merwe voorgestel

het dat koalisie vir nog vier jaar voortgesit moes word. Hierdie

voorstel is egter met 107 teen 27 stemme v e r w e r p D i e  27 lede

wat ten gunste van die voorstel gestem het, het hierop die kongres

verlaat, en in die Oranje-Koffiehuis hul verrigtinge onder voorsitter-
140)

skap van Van der Merwe voortgesit. Met die steun van ongeveer 

75 persent van die afgevaardigdes van die kongres kon Hertzog nou

vir samesmelting beplan, wetende dat sy steun tydens die Transvaalse 

en Natalse kongre.sse blote formaliteite sou wees.

134. P.V.27, N.P. Kaapland-versameling, Leer 1/2/2/2/2/1. Beskrywingspunte virdié kongres,
1934.

135. Ibid., Jaarverslag van die Hoofbestuur van die 19de Kongres van die N.P. in 

Kaapland; Die Burger, 26 Julie 1934.
136. Die Burger, 27 Julie 1934; Malan, Afrikaner Volkseenheid, p. 172.

137. Die Burqer, 27 Julie 1934.
138. Grimbeek, Die Politieke en Kulturele Rol van dr. A.J.R. van Rhyn, p. 289.

139. Die Burqer, 1 Augustus 1934.
140. P.V.21, N.P. O.V.S.-versameling, leer 34, Verklaring van dr. N.J. van der Merwe.

141. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 613.
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Die Transvaalse N.P.-kongres het, soos verwag is, vir Hertzog makliker

verloop as die een in die Vrystaat, en het met 281 teen 38 stemme
142)

ten gunste van samesmelting besluit. ’n Week later het ook die 

Natalse N.P.-kongres met 59 teen 14 stemme ten gunste van samesmelting

U 1 '4-besluit.

’n Belangrike besluit wat tot die stigting van Vi nuwe party sou bydra, 

is op 28 Augustus in Pretoria tydens ’n vergadering van ’n gesamentlike, 

maar voorlopige, komitee van albei partye geneem. Hulle eerste

verantwoordelikheid sou die reelings van ’n stigtingskongres van
144) -

die nuwe party wees. Op 5 Desember het die kongres plaasgevind

en is deur meer as 1000 afgevaardigdes bygewoon. Soos algemeen

verwag is, is Hertzog tot leier en Smuts tot onderleier van die
145) -

nuwe Verenigde Party verkies. Die Burger het dadelik die party

se program van beginsels as vaag beskryf. "Partybeloftes maak party-

skuld as jy presies weet wat die party belowe. Vaagheid daatenteen,

bied later aan die party die kans om sy kontrak met die volk te

repudieer", 146i W  die blad geskryf.

Vir ’n groep Engelssprekendes, hoofsaaklik in Natal, was die Engelse 

lewensbeskouing en ’n diepgewortelde lojaliteit teenoor Brittanje 

egter baie belangrik. Suid-Afrika was hulle tuiste, maar hul Britse 

geestesbande is deur hulle as onvernietigbaar beskou. Hierdie groep 

was bang dat die Afrikaanse groep van Hertzog-hulle in die V.P. 

sou d o m i n e e r . T y d e n s  die Statuswetdebat in die Volksraad het 

drie leiers van die groep, naamlik Stallard, Marwick en Coulter hulle 

bymekaar geskaar. Hulle standpunt was dat Smuts ter wille van samesmel

ting kardinale beginsels oorboord gegooi het. Volgens hulle het 

die V.P. nie meer die belange van die Britsgesinde lojaliste gewaarborg 

nie en die vorming van ’n Britsgesinde party was dus op daardie

142. Die Burqer, 9 Augustus 1934.

143. Die Burqer, 15 Augustus 1934.
144. Die Burqer, 8 September 1934; Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 615.

145. Die Burqer, 6 Desember 1934; Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 621.

146. Die Burqer, 11 Desember 1934.

147. Muller, Vyfhonderd Jaar, p. 435.
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tydstip vir hulle noodsaaklik. Die te stigte Dominiumparty sou

hom uitsluitlik vir die beskerming van Britse Ryksbelange en die
149}

Britse karakter van die Engelssprekendes in die Unie beywer. 

Kolonel C.F. Stallard was die eerste leier van hierdie party.

3.4 Hertzog daag die Nasionale Pers uit

’n Faktor wat ’n geweldige tweespalt tussen die lede van die N.P. 

gebring het, was die verwydering wat tussen Hertzog en die Nasionale 

Pers ingetree het. Die onmin het reeds in Februarie 1933 begin 

toe dit duidelik geword het dat Die Volksblad, net soos Die Burger, 

teen koalisie gekant was.

Na 'n direksievergadering op 20 Februarie 1933 het A.J. van Rhyn

vir Hertzog ingelig dat die Nasionale Pers teen koalisie gaan optree.

Hertzog het openlik gedreig dat hy die sogenaamde "Keeromstraatkliek",

die Nasionale Pers en die N.P. van Kaapland, in die toekoms gaan 
152)vernietig. Op die jaarvergadering van die Nasionale Pers is al

Hertzog se kritiek, deur veral Bruckner de Villiers, as ongegrond

voorgehou waarna dit dan ook so deur die meerderheid van aandeelhouers
. 153)

aanvaar is.

Die stryd het nietemin verbete voortgeduur. Die persgroep het nie

geskroom om Hertzog in skerp taal oor sy houding ten opsigte van
154)

koalisie en samesmelting aan te val nie. Op die Natalse N.P.-

kongres het Hertzog die Nasionale Pers veroordeel en verklaar dat
155)

diegene wat die swaard uittrek, deur die swaard vernietig sal word.

148. Die Burger, 31 Oktober en 1 November 1934.
149. Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party, Deel 3, pp. 531 - 532.

150. Muller, Vyfhonderd Jaar, p. 435.

151. Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party Deel 3, p. 315.
152. Grimbeek, Die Politieke en Kulturele Rol van dr. fl.J.R. van Rhyn, pp. 218-219.

153. Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party Deel 3, pp. 317 - 319.

154. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 121.
155. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 526.
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’n Poging deur H.J. Otto, hoofbestuurder van die Nasionale Pers,

om Hertzog van die billikheid van die twee koerante se standpuntstelling
156)

te oortuig, is deur Hertzog verwerp. Op Smithfield wou Hertzog

weet: "Wie en Wat is die Nasionale Pers? Is ek dan nie die leier

nie?" Met bitterheid het hy te kenne gegee dat geeneen van die

persone aan die hoof van die Nasionale Pers al iets vir die volksaak

gedoen het nie. By die geleentheid het hy ook verklaar dat hy Die

Burger en Die Volksblad nie meer as die mondstukke van die N.P.
157)

beskou nie, maar wel Die Vaderland.

Die veldtog teen die Nasionale Pers het daarna wyer uitgekring.

Randse mynmagnate het onder meer £150 000 bewillig om ’n Afrikaanse

dagblad op te rig deur die samevoeging van Die Volkstem en Die Vaderland.

Die oogmerk was om die Nasionale Pers dood te maak en om die Afrikaners
158)

in hul eie taal te bereik. Nog ’n uitvloeisel hiervan was -die
159)

stigting van Die Suiderstem in 1936 in Kaapstad.

Tydens Hertzog se "inval" in Kaapland, gedurende Desember 1933,

het hy op Mosselbaai gesê, "Die Burger word misbruik, en elke ding 

wat deur my gesê word, as daar maar ’n kans is, word verdraal^?^ 

Op sy beurt het Die Burqer probeer om Hertzog te frustreer. So

het die koerant begin om byna daagliks, onder die opskrif "Genl.

Hertzog van Vroee’r", aanhalings van vroeere Hertzog-uitsprake op 

die hoofartikelbladsy te publiseer.

Met Hertzog se optrede het daar dus ’n breuk ontstaan wat nooit behoor-

lik geheel kon word nie. Hertzog kon ook weinig doen om die invloed
161)

van die Keeromstraatkliek te beperk. Dit moes hom nog verder 

gefrustreer het en hom tot die uiterste toe gedryf het. Hierdie

156. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, pp. 526-527; Van Wyk, Keeromstraat-kliek. P- 121.

157. Die Burger, 2 September 1933.
158. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, pp. 121 - 122.

159. Sien hoofstuk 2.8 vir meer besonderhede.

160. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, pp. 559 - 560. '

161. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 510.
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stryd sou aanleiding gee tot ’n poging deur Hertzog en sy onder- 

steuners om die Nasionale Pers oor te neem, om sodoende die mond 

van die Keeromstraatkliek ordentlik te snoer. Gedurende Junie 

1934 het D.F. Malan gewaarsku dat "Hoggenheimer" besig was om 

pogings aan te wend om die Nasionale Pers in te palm. Volgens

hom was persone besig om klein aandeelhouers van die Nasionale
/1 s r\ \

Pers se aandele op te koop om sodoende die Pers te beheer.

Die 86-jarige C.L. Marais, groot weldoener van die Nasionale

Pers, maar sterk Hertzog-man, sou ’n sleutelrol in hierdie aanslag

op die Nasionale Pers speel. Marais het Hertzog skriftelik van

sy plan verwittig waarop Hertzog hom met groot dankbetuiginge
163)

aangemoedig het om daarmeë: voort te gaan. Daarom stuur Marais

’n brief aan alle aandeelhouers van die Nasionale Pers waarin

hy hulle versoek om hulle deel by te dra om Die Volksblad en

Die Burger uit die hande van die bestaande direksie te red.

Enkele dae later het hy selfs agente oor die hele land uitgestuur 

om die aandeelhouers van sy sienswyse te oortuig.

Die Nasionale Pers se direksie was bedag op hierdie aanslag.

Op grond van inligting in verband met Marais se brief aan die

aandeelhouers, het die direksie op sy beurt die aandeelhouers
166)

teen Marais se veldtog gewaarsku. Marais se veldtog was teen

die begin van Augustus 1934 in voile gang. In elke distrik het

die agente rondbeweeg om aandele of die reg daarop in die hande

te kry. Hierdie aksie van Marais het Geyer die volgende laat

skryf, "Dit gaan ’n kwaai stryd afgee om op die volgende jaarver-

gadering ’n meerderheid te behou".

162. Die Burger, 29 Junie 1934.

163. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 171.
164. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Omsendbrief aan Aandeelhouers 

van Nasionale Pers, 23 Julie 1934.

165. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 171.
166. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Die Stryd Hervat", 2 Augustus 1934.

167. Ibid., 6 Augustus 1934.
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Op die 6de Augustus het Die Burger aantygings wat deur hierdie agente

oor wanbestuur teen die Pers gemaak is, ontken en weerle.168^Die

Cape Argus berig dat daar alreeds 14 000 van die 103 000 £1-aandele
1 £i 9 } '

van die Nasionale Pers in besit van Hertzog was. Die verklaring

het melding gemaak van die trust wat na die Tweede Anglo-Boereoorlog

geskep is om geld vir nasionale doeleindes in te samel. In 1917

het die trustees van die fonds 1 700 aandele vir die Nasionale Pers

gekoop. Dit het later vermeerder met Die Volksblad wat dagbladstatus

ontvang het. Teen 1934 het die fonds die genoemde hoeveelheid aandele
171

besit en was onder beheer van die leier van die N.P., naamlik Hertzog.

’n Goeie stukkie ironie lê opgesluit in die feit dat, alhoewel Hertzog 

nooit ’n intekenaar op Die Burger was nie, hy plegtig skriftelik

as intekenaar bedank het om sodoende sy ontvangs van die koerant

op te sê, waarna hy moes hy verneem dat Die Burger nog altyd gratis
. , . 171)

aan hom gestuur is.

Die veldtog teen Nasionale Pers het steeds voortgegaan, ten spyte

van ’n omsendbrief van die voorsitter van die direksie waarin die

goeie finansiële klimaat binne die maatskappy asook die styging
172)

in die sirkulasiesyfers beklemtoon is. Desondanks was daar op 

20 Augustus alreeds ’n derde van die Pers se aandele as onherroepbare

opsies vir twaalf maande bekom, met die oog op die verkryging van
173) . .' •

volmagte in oordrag aan Marais. As teenvoeter vir die aksies

het Geyer voorgestel dat die Pers se direkteure aan al die anti

Smelters se L.V.'s ’n lys van name van die aandeelhouers in sy kiesaf- 

deling moes gee sodat hulle die aandeelhouers vir die Nasionale Pers

kon behou. Hennie Otto het geoordeel.. dat dit te veel werk sou verg,

maar in Augustus het hy self met behulp van die N.P.-organisasie 

’n beweging op tou gesit om vir die Nasionale Pers genoeg prokurasies

168. Die Burger, 6 Augustus 1934.
169. Cape Argus, 8 August 1934.
170. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 173.

171. Die Burqer, 10 Januarie 1935.

172. Die Burger, 10 Augustus 1934.

173. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 174.
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4- K I 174)te bekom.

Verder het die Nasionale Pers-direksie ’n staande komitee benoem
175)

om sake rakende die maatskappy spoedeisend af te handel. Die

komitee het, met die teenstem van W. Roux, die politieke rigting
176)

van Die Burger goedgekeur. Binne die bestek van drie maande het

die komitee die toekenning en oordrag van ’n paar duisend aandele
' 177)

afgehandel wat ten gunste van die Pers was. Teen September het

Geyer geoordeel dat die veldtog teen die Pers besig was om te misluk.

Hy was ook verheug oor die feit dat die grootste gedeelte van die
178)

aandeelhouers die standpunt van Malan ondersteun het.

Een van die voordelige gevolge van die teenveldtog was, volgens Geyer,

dat die blokbesit van aandele in die maatskappy ’n knou gekry het.

Vyf jaar tevore het die destydse bestuurder, S.D. de Wet, die direksie

oortuig om die aandelebesit te konsolideer. Hy het aangevoer dat

die groot verspreiding van aandele die administrasie bemoeilik en

die koste verhoog het en dat die groot aantal klein aandeelhouers

uitgekoop moes word. Baie houers van vyf aandele is oorreed om

te verkoop. Volgens Geyer het dit "die bree’ volksbasis van die

maatskappy laat krimp". Die saak is toe reggestel deur die aksie
179)

deurdat etlike honderde houers van vyf aandele weer ingeskryf is.

□p 28 September 1934 is C.L. Marais oorlede. Dit sou die geloof
180)

versterk dat die aanslag spoedig sou doodloop. Dit was ook die 

geval, en op die Pers se jaarvergadering van 1935 is dit net weer 

onderstreep.

Geyer se rol agter die skerms om koalisie en samesmelting teen 

te staan was enorm groot. Hy oordryf nie as hy te kenne gee nie:

174. A.1890, A.L. Geyer-versameling, Die Stryd Hervat, 20 Augustus 1934.

175. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 174.
176. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van 'n Buitengewone vergadering 

van die Direksie van die Nasionale Pers, 17 Augustus 1934.
177. Ibid., Notule van Staande komitee van die Direksie van die Nasionale Pers.

178. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Die Stryd Hervat", 25 September 1934.

179. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Die Stryd Hervat", 27 September 1934.

180. Van Wyk, Die Keeromstraat-kliek, p. 177.
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"Ek is geneig om te dink - al klink dit verwaand - dat Die Burger

se invloed op die verloop van sake in die afgelope paar maande groter

was as op enige ander spesifieke tydstip, ook om die rede dat dit

nou nie Die Burger was wat die leiers of ’n besondere leier ondersteun

in sy stryd nie, maar Die Burger wat op sy eie en alleen ’n houding

inneem wat deur geeneen van die leiers gedeel en deur almal van
181)hulle in meerdere of mindere mate afgekeur word". Om dit te

onderstreep het die Cape Argus na aanleiding van die N.P.-kongres

van 1934 in Kaapland geskryf, "This result, as we must acknowledge

with a wry smile, forms conclusive proof of the power of the Press 

in South Africa; for the opposition to Genl. Hertzog's policy origi

nating within a cligue in Cape Town, could not have reached its

present success but for that clique's control of the only Nationalist

newspaper circulating generally in the Province Ballyhoo, is the
182)

Burger supplemented by intrigue among local committees". Hierdie 

"kompliment" vir Die Burger spreek vir homself.

181. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Opnuut Verwarring", 24 Mei 1934.

182. Cape Argus, 26 July 1934.
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4. DIE RE0RGAN I5A5IE VAN DIE NASIONALE PARTY

4.1 Inleiding

Afrikanernasionalisme het in die dekade na samesmelting ’n algehele

verandering ondergaan. Die vraag wie die leiers van die Afrikaners

was, sou voortdurend ’n twisappel bly. Na samesmelting het Afrikaners

mekaar selfs in die Parlement geopponeer. Wat gedurende die tydperk

plaasgevind het, het verreikende gevolge vir die volgende twee

tot drie dekades vir die Afrikaner ingehou. Dit was eintlik niks
1)

anders as ’n "koue burgeroorlog" nie. Dit het gesinne, families,

bure en gemeenskappe uitmekaar geskeur. Van die gevolge hiervan

is eers baie later waargeneem. Vir baie Afrikaners was dit ’n saak

van onmoontlikheid dat die twee groepe ooit weer sou kon saamwerk.

Soos Geyer dit vertolk het: "Waarom moet twee partye wat lynreg

teenoor mekaar staan ten opsigte van lewensbelangrike vraagstukke

soos Afrikanerskap, die strewe na ’n republiek, die uiteindelike

losmaking van ons lidmaatskap van die Gemenebes en die reg van neutrali-
2 )

teit in tye van oorlog nou skielik in mekaar se arms val?"

Die uiteinde van hierdie verdeeldheid sou katastrofale gevolge vir 

Hertzog inhou. Maar ook vir sy Afrikaner-opponente was dit nie 

’n maklike saak nie. Die heersende gees by Die Burger, sowel as 

by die N.P. in die algemeen, was dikwels die van ’n tog deur die 

woestyn, met min verwagting van ’n spoedige uitkoms. ^

1. P.J. Cillié, "Die Jare van Skeuring, 1934 tot 1939", Genl. J.B.M. Hertzog - qedenk- 

lesing, X, Potchefstroom, 25 September 1980.

2. P. Meiring, Vyftig Jaar op die Voorblad (Johannesburg, 1979), p. 4.

3. P.J. Cillié, Tydqenote (Kaapstad, 1980), p. 60.
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4.2 Stigting van die Nasionale Party

Met die stigting van die V.P. is die ondersteuners van D.F. Malan 

voorlopig in ’n politieke woestyn gelaat.

Die reorganisasiefase het egter dadelik in die O.V.S., Transvaal

en Natal by die minderheidsgroepies wat die samesmeltingskongresse

verlaat het, begin. Dit het egter op ’n baie klein skaal plaasgevind

omdat dié party van die grond af opgebou moes word. Selfs fondse,
4)partymasjinerie en notuleboeke moes nuut aangeskaf word. In Kaapland 

het die organisasie wel nog bestaan.

Die eerste stap was om ’n Federale Raad saam te stel wat as ’n sentrale 

koordinerende en adviserende liggaam kon optree."^ In elk van die

provinsies is daar ’n tydelike hoofbestuur en afgevaardigdes verkies 

om ’n voorlopige Federale Raadsitting wat in November 1934 sou plaas- 

vind, te kon bywoon. Die vergadering het onder voorsitterskap van 

D.F. Malan plaasgevind en sy hooftaak was om ’n program van beginsels 

vir die nuwe party op te stel. Daarom is ’n kommissie aangestel om

so ’n program op te stel, wat tydens die volgende sitting van die

Federale Raad voorgelê sou word. ^  Daar is ook besluit om die naam

Nasionale Party te behou. Die Party, in teenstelling met die uniale 

basis van die V.P., het die federale basis van die ou N.P. behou. 

Die Federale Raad het dus ’n federasie van die vier provinsiale organi- 

sasies van die party gevorm, met die hoofdoel om gemeenskaplike 

beginsels en belange beter te behartig. ' Die N.P. was dus eintlik 

vier federale partye met die hoofleier, Federale Raad en die Parlemen- 

têre koukus as die enigste nasionale strukture.

4. J.H: le Róux Coetler, (reds.), Die Nasionale Party. Die "Gesuiwerde Nasionale
Party, 1934-1940 Deel 4 (Bloemfontein, 1986), p. 10.

5. M.P.A. Malan, Die Nasionale Party van Suid-Afrika. Sy Stryd en Sy Prestasies,

1914-1964. (Kaapstad, 1964), p. 163.

6 . Die Burger, 8 November 1934; D.F. Malan-versameling, 1/1/1047.

7. P.V.23, M.C.G.J. van Rensburg-versameling, Leer 185, Kort Dorsig van die Vrystaatse 

Nasionale Party, p. 59.
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4.3 Wie was die Nasionale Party-ondersteuners?

Na samesmelting was daar’n tydperk van groot onsekerheid in N.P.- 

geledere. Daar was veral onsekerheid oor die getal ondersteuners

van die party.

In Kaapland het die N.P., onder leiding van Malan, verreweg die

sterkste steun geniet. Dit verklaar waarom die provinsie in ’n

groot mate sy partyorganisasie kon behou. Van die 48 takke in

Kaapland was daar selfs 23 takke waarvan geen lede gesmelt het

nie. Twaalf van die N.P. se vorige 26 L.V.'s in Kaapland het
9)

egter gesmelt. Tog was die meerderheid van die lede steeds agter

Malan en Die Burger het selfs beweer dat slegs 3?ó van die oorspronk-
10)

like N.P.-lede na samesmelting die V.P. van Hertzog gesteun het.

Die N.P. in Kaapland het grootliks die ondersteuning van die landbou-

sektor en die Afrikaner-kultuurleiers geniet. Vir hierdie Kaapse

boere was van die belangrikste politieke vraagstukke die Unie

se vermoe om die boere se uitvoere teen die hoogste moontlike

pryse te laat geskied. Voor die Balfourverklaring was Suid-Afrika

nie geregtig om onafhanklik met ander state as Brittanje handel

te dryf nie. Na 1926 het Hertzog handelsmissies na Europa en die

V.S.A. gestuur om handelsooreenkomste buite die Britse Ryk te

soek. Smuts, daarenteen, was ’n verbete teenstander van enige
11)

handel buite die Ryk. Dit sou direkte negatiewe gevolge vir

die boere inhou en daarom het dit die boere in Kaapland toenemend

teen Smuts laat draai. Malan en Die Burger se spreuk dat Hertzog

en Hoggenheimer heul, het sodoende ook groeiende steun gekry.

By dieselfde kongres wat samesmelting verwerp het, is die V.P.
12)

se beleid oor hierdie saak hewig verdoem.

8 . Le.Roux& Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4 , p. 6 .
9. D.O'Meara, Volkskapitalisme. Class, Capital, and Ideology in the Development 

of Afrikaner Nationalism, 1934-1948 (Cape Town, 1983), p. 49.

10. Die Burger, 1 Desember 1934.

11. O'Meara, Volkskapitalisme, p. 49.

12. Die Burger, 27 Junie 1934. .
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Die eerste N.P.-program het ook gevra dat sterk staatmaatreels

ingestel moes word om nuwe markte met Duitsland te skep en dat
• 13)

Imperiale voorkeurde afgeskaf moes word. Dit was dus ’n uitgemaakte

saak dat die N.P.-politici sou staan en val by die landbousektor.

Die Burger het hierin ’n belangrike skakel gevorm. In die briewekolomme

van die koerant het talle briewe verskyn waarin veral die V.P.
• 14)

se landboubeleid aangeval is. Bykans elke landbousektor is op

die manier onder die loep geneem. Verder is daar in verskeie hoofar-
■ . 15)

tikels ook op die swakhede van die regering se landboubeleid gewys.

Daardeur is die landbousektor algaande stewiger aan die N.P. verbind.

Die besonderse verhouding tussen Malan en Geyer was van deurslag-

gewende betekenis in die opbou van die N.P. in Kaapland. Geyer

het ’n baie belangrike posisie in Kaapland beklee. Ciliié stel

dit dat "... uit sy sleutelpos, weg van die openbare oog, was
16)

sy denke vormend in die hele langsame herrysenis van die N.P."

In die stryd het Geyer vir Malan meer beteken as enige ander politieke 

leier.

Malan het selde sonder raadpleging van sy ondersteuners opgetree.

So het daar ’n groep in die Wes-Kaap bestaan, wie se mening hy

nie maklik sou verontagsaam nie. Die groep het sodoende ’n besondere

invloed op die N.P. in Kaapland gehad. Aan die spits was manne

soos W.A. Hofmeyr, Bruckner de Villiers, Jan de Waal, Eben Donges,
17)

Paul Sauer en Geyer. Hulle mening as groep en as individue het 

sterk steun aan Malan se besluitneming en optrede verleen.

13. Die Burger, 3 Desember 1934.
14. bv. Die Burger, 16 November 1934, "Vraagstukke en die Boere"; 6 April 1935,

"Regering Verontagsaam Boerebelange"; 26 Maart 1936, "Koringpryse"; 20 Augustus

1936, "Die Uitvoerdruiwe"; 10 November 1936, "Ontevrede Koringboere"; 8 Januarie

1937, "Die Veeboer in die Noordweste"; 23 April 1937, "Groter Uitvoer bepleit";

16 Februarie 1938, "Pleidooi vir die Wynboer"; 14 Oktober 1938, "Hoe die Graanboer

afgeskeep word"; 6 April 1939, "Die Hulp aan Boere ontbreek"; 9 Augustus 1939,, -

"Lae Produktepryse".
15. bv. Die Burger, 26 November 1934, "Toestand vol gevare"; 21 Februarie 1935,

"Ongebalanseerde Welvaart"; 22 Julie 1935, '"n Ekonomiese Raad"; 2 Oktober 1935. "Die 

Botter.Chaos"; 29 Januarie 1936, "Een Kanaal"; 17 Julie 1936, "Die Regering en die

Boere"; 17 Februarie 1936, "Koring-Warboel"; 16 September 1936, "Wol en Boikot"; 3

Februarie 137, "Koring en Brood”; 20 Mei 1937, "h Toekoms vir Boere Sonder Grond";

• 2 Julie 1937m "Baantjies vir Boeties"; 6 September 1937, "Meel-grille"; 27 Maart 19^8,

"Meer Koring"; 23 Julie 1938, "Die Groenteboer"; 27 Oktober 1938, "Dit is tyd om op 

te tree"; 3 Mei 1939, "Ons Uitvoerhandel"; 14 Junie 1939, "Hulp aan Landbou en Goudmyne".

16. Cilié, Tydqenote, p. 60.
17. J.H. le Roux e.a. (reds.), Generaal J.B.M. Hertzog. Sy Strewe en Stryd (Johannesburg,

1987), pp. 599 - 600.
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Malan se posisie is verder versterk deurdat hy op die invloed en

steun van die Afrikaanse kulturele en intellektuele kringe kon staat-

maak, diegene wat voorheen vir Hertzog in groot getalle gesteun

het. Organisasies soos die F.A.K. en die Afrikaner-Broederbond

het nou vir Malan gesteun. Dit was van belang omdat die Broederbond

’n belangrike invloed op die politiek gehad het, alhoewel die wese
19)

en omvang daarvan nie maklik bepaal kon word nie.

In die Vrystaat het die N.P. ’n groot knou gekry, hoofsaaklik vanweë

Hertzog se leeueaandeel in die oorreding van die Nasionaliste in
20)die Vrystaat tot samesmelting. Hertzog het van samesmelting ’n  

persoonlike vertrouensaak gemaak. Malan was waarskynlik reg toe

hy gesê het dat as Hertzog van die toneel sou verdwyn, die oorgrote
21)

meerderheid van die ondersteuners na die N.P. sou terugkeer. Dit

was egter ’n feit dat daar baie werk nodig was om die N.P. weer ’n 

groot krag in die Vrystaat te maak.

In Natal, waar die N.P. as gevolg van sterk Britse sentimente nog

altyd in ’n politieke. oorlewingstryd gewikkel was, was die stryd

baie moeilik en het dit soms hopeloos gelyk. Daar was ’n tyd ná

1934 wat daar omtrent geen N.P.-organisasie in die provinsie bestaan 
22)

het nie.

In die Transvaal is bykans die hele N.P.-organisasie deur samesmelting 

uitgewis. J.G. Strijdom was die enigste L.V. wat lid van die N.P. 

gebly het. Baie akademici, predikante, onderwysers en staatsamptenare 

was egter getroue N.P.-ondersteuners. .

18. D.W. Kruger, The Age of the Generals (Johannesburg, 1958), p. 18.

19. Pogings om toegang tot die argief van die Afrikaner-Broederbond te verkry, was 

onsuksesvol.
20. Le Roux.i Coetzer, Die Nasionale Party, Deel 4, p. 5.

21. Die Burger, 18 Augustus 1934.
22. P.V.55, Nasionale Party van Natal-versameling, C.J. Botha, Die Geskiedenis van 

die Nasionale Party in Natal, p. 5.
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4.4 Die Nasionale Party as opposisie in die Parlement

Die Burger het alreeds gedurende 1934 ’n hoofartikel geplaas waarin 

aangevoer is dat die N.P. se taak bemoeilik is deur die meerderheid 

teen hom in die Parlement. Volgens die koerant sou die N.P. die

taak van ’n waghond moes uitvoer, ’n taak wat hoë eise aan die party
, , 23)

sou stel.

Met die opening van die derde sitting van die sewende Parlement

van die het die N.P. na tien jaar weer die amptelike opposisie

geword. Die dag met die opening het Die Burger sy vrees uitgespreek

dat die regering nie die beginsel van demokrasie sou aanvaar nie

en met ’n stoomrolleraksie alle kritiek van die klein opposisie sou 
25)

probeer smoor. Met verloop van tyd sou hierdie vrees van Die Burger 

grootliks bewaarheid word. D.F. Malan is as die leier van die ampte

like opposisie aangewys en sen. T.C. Stoffberg is tot voorsitter

van die Nasionale koukus verkies. Om die organisasie binne 'die
27)

Parlement te behartig, is dr. K. Bremer tot hoofsweep verkies.

Met die opening van die Parlement het Malan ’n mosie van wantroue

in die regering gestel waarop Die Burger verklaar het dat die regering

dit verdien het op grond van sy beleid. Gedurende die debat wat

gevolg het, het onder meer twee noemenswaardige gebeure plaasgevind:

Eerstens is die debat, wat volgens gebruik nooit onderbreek word

nie, drie keer deur ander werksaamhede onderbreek. Die Burger het

dit Hertzog ten laste gelê dat hy sy minagting teenoor die N.P.
28)

op die manier wou demonstreer. Hertzog was nooit ’n persoon wat
oo l > / ( L))

sag met sy teenstanders gewerk het nie en hierdie optrede 'was

23* Die Burger 19 November 1934.

24. Die Burger, 11 Januarie 1935

25. Die Burger, 13 Januarie 1935.

26. Malan, Die Nasionale Party, p. 165.
27. Die Burger, 12 Januarie 1935.

28- Die Burger, 14 Januarie 1935.
29. Malan, Die Nasionale Party van Suid-ftfrika, p. 166.
30. S.L. Barnard en A.H. Marais, Die Verenjgde Party. Die Groot Eksperiment (Durban, 

1982), p. 28.
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’n duidelike bewys daarvan. Die Burger beweer dat ’n opposisie binne

’n demokrasie die reg het om die mosie van wantroue te debatteer 

en daarom was Hertzog se optrede, volgens die koerant, ’n teken 

van minagting van die demokrasie.

Alhoewel die Speaker die N.P. as amptelike opposisie aanvaar het,
32)

het Hertzog geweier om dit te aanvaar. Selfs vanuit die banke

van die V.P. het daar stemme teen Hertzog se optrede, om nie die
33) ,

N.P. as sodanig te aanvaar nie, opgegaan. Hierdie optrede van

Hertzog het hom groot onmin van N.P.-lede op die hals gehaal. Van

hierdie lede kon in 1940 nie ontslae raak van hul wrewel teen hierdie

optrede van Hertzog nie en dit het grootliks bygedra om hom in

die politieke woestyn te laat beland. Geeneen van die outeurs of 

biograwe van Hertzog noem hierdie insident nie. Hierdie "onparlemen- 

tire" optrede moes ’n belangrike invloed op latere gebeure gehad 

het en moet in berekening gebring word in die beoordeling van Hertzog 

en sy N.P.-teenstanders.

Die debat is in die tweede plek deur die V.P.- en N.P.-lede gebruik 

om die omstandighede wat tot die skeuring van die N.P. gelei het,
34)

te probeer verklaar. Soos verwag kon word, is beskuldigings

oor en weer geslinger. Daarmee tesame het die N.P. op ’n volgehoue

basis die regering aangeval. Die Nasionaliste se taktiek om selfs 

die kleinste swakheid van die regering uit te buit, het gevolglik

tot ’n groeiende bitterheid bygedra. D. en J. de Villiers som die

opposisie goed op as hulle hul beskryf as "Klein in getal, maar 

gedug in krag, besield, gemotiveerd, begaaf en strydlustig".

31. Die Burger, 16, 17, 18 en 19 Januarie 1935.

32. Die Burger, 28 Februarie 1935.

33. D.K. de Villiers, Paul Sauer (Kaapstad, 1977), p. 55.

34. Malan, Die Nasionale Party van Suid-Afrika, p. 166.

35. De Villiers, Paul Sauer, p. 55.
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4.5 Aanvanklike plan van aksie

Terwyl Malan besig was met sy mosie van wantroue, het Hertzog hom 

in die rede geval deur spottenderwys na die N.P. as die "gesuiwerde" 

Nasionale Party te verwys. Van toe af is dit as ’n skelnaam teen 

die N.P. gebruik, soos die N.P. ook Smelters as ’n skelnaam teen 

die V.P. gebruik het. Dit is interessant dat die N.P. op hulle 

beurt die naam as 'n suiwer karakteraanduiding aanvaar en gebruik

Die organisasie van enige politieke party is daarop ingestel om 

aan ’n verkiesing deel te neem, en om sodoende alle steun wat hy 

kan monster by die stembus te registreer. Om hierdie ideaal tte 

verwesenlik, is eenersyds ’n beginselprogram nodig wat alle ennders- 

denkendes in ’n hegte eenheid saambind en andersyds ’n doeltreffende 

organisasie om al sy ondersteuners by die stembus te kry. Laaste, 

maar allermins die minste, moet ’n party so gemotiveerd en geloofwaardig 

vir sy saak staan dat sy teenstanders van sy standpunt oortuig 

kan word.^^

Binne die N.P. het daar ’n begeerte bestaan om sy identiteit aan

’n program van beginsels vas te knoop. Die program sou dan die gesagheb-

bende verklaring wees van die riglyne wat die party sou volg. .

Tydens die eerste sitting van die Federale Raad is ’n opdrag aan

’n kommissie gegee om ’n Program van beginsels op te stel en aan
 ̂ 38)

die Raad en die provinsiale kongresse vir goedkeuring voor te le.

Samesmelting het ’n geweldige oplewing van die republikeinse ideaal 

as teenreaksie ontketen. Die N.P. moes hom, indien hy die steun

van die republiekgesindes in die party wou behou, ten gunste van
39) . .

’n republiek uitspreek. D.F. Malan het egter getwyfel of dit die

36. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Die stryd duur voort", 15 Desember 1934; De 

Villiers, Paul Sauer, p. 55.

37. D.F. Malan, Afrikaner Volkseenheid en My Ervarings op die Pad Daarheen (Kaapstad, 

1959), pp. 170 - 173.

38. Die Burqer, 1 Desember 1934.

3 9 . Le Roux, &• Coetzer,Die Nasionale Party Deel 4 , p. 17.
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regte optrede sou wees. Indien die N.P. ’n uitgesproke republikeinse

party sou word, sou dit baie ander potensiële N.P.-lede kon vervreem

het. Malan het alreeds in 1934 op die Kaaplandse N.P.-kongres verklaar

dat die N.P., sonder om ’n republikeinse party te word, "... die

deur vir ’n republiek wil oophou en aan Nasionaliste die voile vryheid

laat om propaganda te maak vir ’n r e p u b l i e k " H i e r d i e  duidelike

kompromis het Malan egter in onguns by van die Noorde se Nasionaliste
41)

gebring, veral omdat hy nie bereid was om dit as ’n klinkklare 

formule in die Program te laat opneem n i e I n  die Federale Raad 

het Strijdom, mev. M.M. Jansen, C.R. Swart en C.W.M. du Toit sterk 

standpunt ten gunste van die republikeinse standpunt ingeneem en 

ook gesê dat daar nie kompromiee daaroor kan bestaan nie. Malan 

se optrede het selfs vir Geyer verwar.

Volgens hom het Malan hom vroeër reeds sterk ten gunste van ’n republiek

uitgelaat en daarom was Malan se weiering om die republikeinse gedagte

in die Program op te neem, ’n groot teleurstelling. ’ C.F. Albertyn

meen dat Malan se standpunt eintlik ’n praktiese benadering was.

Volgens hom het Malan die republikeinse ideaal op vergaderings gepropa-

geer. Malan het egter aan hom persoonlik gesê dat daar gestrewe

kon word na ’n republiek, maar dat dit tyd sou neem om dit te bereik.

Daarom sou dit, volgens Malan, tot ’n twispunt ontwikkel indien die

detail van so ’n republiek uitgewerk moes word, omdat die Afrikaners
44)

in daardie stadium nie daarvoor gereed was nie.

Geyer het met hierdie standpunt saamgestem deur te verklaar dat 

’n republiek nie praktiese politiek kon wees nie. Volgens hom was 

’n republiek in sy geslag nie moontlik nie. Indien daar in daardie 

stadium ’n stryd oor die vraagstuk sou ontstaan, kon dit die groei 

van Nasionalisme vertraag.

40. Die Burger, 28 Julie 1934.
41. Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4 , pp. 19-21.
42. J.L. Basson, J.G. Strijdom, Sy Politieke Loopbaan van 1929 tot 1948 (Pretoria, 

1980), p. 8 8.
43. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Die stryd duur voort", 15 November 1934.

44. Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987.

45. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Die stryd hervat", 27 Maart 1935.
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Die Noorde het egter sterk en kragtig daarop aangedring dat republika
- 46)

nisme as ’n einddoel in die Program opgeneem moes word. Op die

Federale Raad se sitting van 5 Julie 1935 is pogings aangewend om
' " 47)die geskil by te le en daarom is ’n gewysigde Program goedgekeur.

Artikel 4 is soos volg aanvaar: "Die party is daavan oortuig dat

die republikeinse staatsvorm afgeskei van die Britse Kroon, hom

die beste aanpas by die tradisies, omstandighede en aspirasies van

die Suid-Afrikaanse volk en hy sal die republikeinse ideaal derhalwe

beskerm en nastreef. Niemand sal egter lidmaatskap van die party

ontsê word nie, alleen wanneer hy geen oortuigde republikein is nie,

tensy die betrokke provinsiale kongresse anders sou besluit. Hy

erken dat ’n republiek tot stand gebring kan word alleen op die breë

klo 
49)

48)
grondslag van die volkswil". Hierdie klousule het egter heftige

reaksie in veral in die Transvaal uitgelok.

Die kongresse het daarna verskillende besluite geneem. Die Kaaplandse

kongres het dit sonder wysiginge aanvaar. Die Vrystaatse kongres
■ 51)

het dit sonder bespreking na die Federale Raad terugverwys, maar die 

Transvaalse kongres het wysiginge voorgestel. Met die sitting van 

die Federale Raad in Februarie 1936 is ’n gewysigde artikel 4 aanvaar 

deur die volgende wysiging van die Transvaalse kongres te aanvaar:

"... die republikeinse ideaal beskerm sal word en hom beywer om
52) ■

’n republiek in Suid-Afrika tot stand te bring". Daarmee het die

N.P. ’n uitgesproke republikeinse party geword. Tydens die daaropvol-

gende provinsiale kongresse van 1936 is die program van beginsels

met ’n besliste meerderheid van stemme in elke provinsie aanvaar.

Nadat die Transvaalse kongres die Program aanvaar het, het Die Burger 

verklaar dat die stryd "... ’n mate van verskil van mening nie oor

46. J.H. le Roux, Die "Gesuiwerde" Nasionale Party, 1935-1940 (Ongepub. M.A.-verhande- 
ling, U.O.V.S., 1972), p. 73.

47. 'Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4 , p. 18.

48. Die Burger, 6 Julie 1935.

49. Basson, J.G. Stri.idom. p. 98.

50. Die Burger, 19 September 1935.

51. Die Burger, 18 September 1935.

52. Basson, J.G. Strijdom, p. 101.

53. Le Roux 4 Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4 , p. 23.
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die beginsel nie, maar oor die prosedure in verband met die republi-
. 54)

keinse ar.tikels in die program" was. Dit is ook ’n goeie samevatting

van Die Burger en Geyer se standpunt gedurende die onenigheid.

4.6 Organisasie

Die N.P. het met verloop van tyd sy partymasjinerie en organisasie 

begin opknap om sodoende van krag tot krag te gaan. Die Burger

sou juis in hierdie proses van opbou en uitbou ’n geweldige bydrae

lewer.

In Kaapland het die N.P. die meerderheid van sy lede behou. Tydens

die 1934-kongres is bekend gemaak dat die ledetal 31 426 was. Die

jaar daarna was daar alreeds weer meer lede in die party as voor 

samesmelting. Twee jaar later het Die Burger berig dat daar ’n

groot groei van die ledetal in Kaapland plaasgevind het."^ Hierdie

getalle was ’n duidelike bewys dat baie minder Nasionaliste gesmelt 

het as wat aanvanklik vermoed is.

Op alle fronte het die N.P. sy vuis probeer wys. Een van die strydperke

was politieke vergaderings. Dit was ’n algemene en beplande gebruik

dat die V.P. se vergaderings volgepak is met N.P.-ondersteuners.

Dan is die teenstanders gehekel en is probeer om die spreker met
57)

goedgerigte vrae te ontsenu. Dit is daarom te verstane dat baie 

vergaderings wanordelikhede bevat het.

’n Ander baie suksesvolle metode was dat van die politieke leiers

op bepaalde reise na die platteland gegaan het om met die or-ganisasie 

te help, maar ook om die party se boodskap persoonlik aan die kiesers 

oor te dra. By sulke geleenthede het Die Burger dan baie moeite

54. Die Burqer, 3 November 1936.

55. Die Burger, 16 en 18 September 1935.

56. Die Burger, 17 Augustus 1937.
57. N.M. Stulz, The Electoral Revival of the National Party in South Africa, 1934 

to 1948 (Unpub. Ph.D.-thesis, Boston University, 1965), p. 58.
58. Die volgende dien as voorbeelde: Die Burger, 17 Junie 1935, "Smelterslawaai lei tot

bloedneuse"; 3 Julie 1935, "Polisie moet orde herstel" ; 18 Augustus 1936, "Wanorde

geskep deur Smelters".
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gedoen om al die besonderhede van die reis te rapporteer. Verslag-

gewers, gewoonlik van die senior personeel, het sulke reise meegemaak

om verslag te d o e n . ^  Op die wyse is Kaapland van hoek tot kant

deurkruis. Die persoonlike kontak tussen leier en kiesers het 

daarom met verloop van tyd goeie vrugte afgewerp.

Die Burger het verder baie ruimte aan verslae oor die groei en

werksaamhede van die N.P.-takke in Kaapland afgestaan. Ook die 

opskrifte van hierdie berigte het ’n lewenskragtige beeld van die 

N.P. in Kaapland uitgedra. Met hierdie beriggewing het die welstand

van die N.P. in Kaapland die V.P. genoodsaak om iets as teenvoeter

te doen. So het die V.P. self ’n veldtog in Noordwes-Kaapland geloods,

maar wat op verskillende plekke egter op mosies van wantroue uitgeloop

het. 60)

Vanaf die N.P. se ontstaan het die party sy werksaamhede in ’n groot 

mate op die platteland toegespits. In sekere gebiede was V.P.-L.V.'s 

se politieke toekoms sodoende in gevaar. H.A. Fagan, L.V. vir Swellen-

dam, het na samesmelting gereken dat sy posisie so swak was dat
61) • 

hy liewer sou bedank as om in ’n verkiesing te veg. Hierdie situasie

het die hele reeks tussenverkiesings wat vanaf 1935 tot en met

die algemene verkiesing van 1938 plaasgevind het, baie belangrik

vir die N.P. se organisasie gemaak. Dit sou ’n barometer vir die

party se groei landswyd wees.

4.7 Die Nasionale Party begin vuis wys

Die eerste direkte kragmeting tussen die V.P. en die N.P. het in 

Augustus 1935 in die kiesafdeling Senekal in ’n parlementere tussenver- 

kiesing plaasgevind. Die V.P. was seker van ’n groot oorwinning,

59. Qnderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987.

60. P. van der Byl, Top Hat to Velskoen (Cape Town, 1973) p. 36.

61. Stulz, The Electoral Revival of the National Party, p. 59.
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veral omdat Hertzog ’n sterk persoonlike aanhang in die Vrystaat 

gehad het en omdat komdt. G. Froneman, die V.P.-kandidaat, ’n baie 

sterk kandidaat was.62^in. Oswald Pirow het onder meer gemeen dat 

as die V.P. nie die kiesafdeling met meer as 500 stemme wen nie, 

dit ’n morele nederlaag vir die party sou wees. ^^Vroneman het die 

kiesafdeling toe slegs met ’n skrale 179 stemme behou. In terme van 

Pirow se uitspraak was dit ’n morele oorwinning vir die N.P.^^ Die 

uitslag het landswyd die N.P. nuwe moed laat skep. Selfs getroue

volgelinge van Hertzog in die Vrystaat het sy optrede in twyfel
. - . I 65)
begin trek.

Om sake vir die V.P. te vererger, het daar ’n provinsiale tussenver-

kiesing in Oktober 1935 in Senekal plaasgevind waarin die N.P. ’n

oorwinning van 73 stemme behaal het.^^ Dit was vir die N.P. ’n belang-

rike gebeurtenis omdat dit die party se eerste oorwinning oor die

V.P. was en daarom het Die Burger dit as ’n morele oorwinning vir
67)

die N.P. uitgebasuin.

Die eerste landswye verkiesing na samesmelting was die provinsiale

verkiesings in September en Oktober 1936. In die Transvaal, Vrystaat

en Natal het die N.P. maar ’n opdraande stryd gevoer, onder meer

weens die feit dat die nodige fondse en party-organisasie nog ontbreek

het. J Die Burger het geen geheim daarvan gemaak dat hy met groot

verwagting na die verkiesing in Kaapland uitgesien het nie. Daarom

publiseer die koerant die totale aantal stemme wat in 17 tussenver-

kiesings vanaf September 1934 uitgebring is. Daarvolgens het die

V.P. 31606 stemme op hom verenig teenoor die 32577 stemme van alle

opposisiepartye tesame. Na aanleiding daarvan het Die Burger beweer
69)

dat die V.P. nie meer baie veilig in die saal was nie. Die algemene

62. Malan, Die Nasionale Party in Suid-Afrika, p. 167.
63. Die Burger, 16 Augustus 1935.

64. Die Burger, 17 en 26 Augustus 1935.

65. Barnard en Marais, Die Verenigde Party, p. 32.

6 6. Die Burger, 18 en 19 Oktober 1935.

67. Die Burger, 22 November 1935 en 24 Januarie 1936.

6 8. Le Roux, Die "Gesuiwerde" Nasionale Party, 1935-1940, p. 99.

69. Die Burger, 13 en 24 Januarie 1936.
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verkiesing het egter bewys dat die verkiesingspropaganda van Die 

Burger totaal ongegrond was.

In die Transvaal en Natal het die N.P. swak vertoon en in Transvaal
* 70)

selfs twee van sy ses kiesafdelings verloor. Die steun wat die

Dominium Party in Natal behaal het, was egter ’n sterk aanduiding

van die gevoel teen samesmelting in daardie provinsie. In die Vrystaat

het die N.P. slegs sy posisie gehandhaaf. Die V.P. het in die 25

kiesafdelings in die provinsie 44 970 stemme op hom verenig teenoor
71)

die 37 311 stemme van die N.P., wat ’n aanduiding van groeiende 

steun vir die N.P. was.

Met die aankondiging van die datum vir die Kaaplandse verkiesing

in Oktober 1936, het Die Burger die wens uitgespreek dat die verkiesing
72)

tussen die twee stelle beginsels van die N.P. en die V.P. sou geskied.

In die aanloop tot die verkiesing het die koerant in ’n groot mate 

daarin geslaag dm die N.P. se beginsels aan die kiesers te stel. 

Voor Mei 1936 was daar al daagliks ’n stroom berigte van vergaderings 

wat oral in Kaapland plaasgevind het. Daarna het die hoeveelheid 

berigte aanmerklik toegeneem. Tussen 30 April 1936 en die verkiesings- 

dag het daar meer as 100 verslae van N.P.-vergaderings in Die Burger 

verskyn. Sodoende was daar bykans geen dorp in Kaapland wat nie 

in die tyd in die koerant vermeld is nie.

Vanaf 19 September tot 16 Oktober is die N.P.-kandidate met foto's

en pensketse in Die Burger aan die kiesers bekend gestel. In die

week voor die verkiesing het die koerant berig dat op die volgende

dorpe ’n mosie van wantroue in V.P.-kandidate aangeneem is, naamlik
73)

Stellenbosch, Vryburg, Oudtshoorn, Moorreesburg, Kirkwood en George.

70. Die Burger, 4 en 7 September 1936; Malan, Die Nasionale Party van Suid-Afrika,

p. 173.
71. Le Roux, Die "Gesuiwerde Nasionale Party, 1935-1940, p. 102.

72. Die Burqer, 7 September 1936.

73. Die Burger, 18, 20, 26 September 1936.
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Dit het ongetwyfeld die krag van die N.P. in hierdie gebiede aangetoon.

Met die ontbinding van die Raad het die N.P. 17 kiesafdelings in 

Kaapland gehad. In die verkiesing het die party toe 20 kiesafdelings 

verower waarvan 11 nuwe kiesafdelings was. Hierteenoor is 8 ander 

kiesafdelings, grootliks weens nadelige herafbakening, aan die V.P. 

afgestaan. Die N.P. het goed vertoon in terme van die totale getal 

stemme wat vir hom uitgebring is. Die party het 85 308 stemme teenoor 

die 96 794 van die V.P. op hom verenig. Volgens Die Burqer was 

die sterk steun wat die N.P. veral in die Boland geniet het, baie 

verblydend.^^Die invloed wat Die Burger in die lesersgebied uitgeoefen 

het, word hierdeur onderstreep.

Veral na die nederlae in die ander provinsies was die uitslag van 

die Kaaplandse.- verkiesing ’n groot bonus en aansporing vir die N. P .

Volgens Die Burger het die N.P. na die verkiesing sterker gestaan 

as voor samesmelting.

74. Die Burqer, 28 Oktober 1936.

75. Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4 , p. 39.

76. Die Burger, 21, 23 - 26 en 28 Oktober 1936.
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5. SOSIALE EN EK0N0MIE5E TOESTANDE, 1934 - 1939

5.1 Inleidinq

Aangesien samesmelting daarop ingestel was om die ekonomiese posisie

van die boere wat tydens die droogte en depressie swaargekry het,
1)te verlig, moes die V.P. dadelik werk daarvan maak. Dit was

egter ’n omvattende probleem, aangesien die Carnegie-kommissie

van 1932 bevind het dat 25% van die blanke bevolking as "armblankes"
2)

beskou kon word. Verder het die Naturelle Ekonomiese Kommissie 

bevind dat ’n groot gedeelte van die swart bevolking geleidelik 

besig was om te verarm.^ Die N.P. sou wat die armblankevraagstuk 

betref, groot druk op die regering plaas. Die party het die vraagstuk

as die allesoorheersende ekonomiese probleem beskou omdat die
4 )

meerderheid van hierdie armblankes Afrikaanssprekend was.

Die regering is begunstig deur ’n aansienlike ekonomiese oplewing

w^t na die afstapping van die goudstandaard gevolg het en wat

tot en met die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog voortgeduur

het. Die nasionale inkomste het byvoorbeeld tussen 1933 en 1939

met 6 8 , 2 %  gestyg."^ Dit was veral te danke aan die styging in

die prys van goud. ’n Byna onmoontlike geldskaarste in die land

is binne enkele maande in ’n ongekende geldoorvloed omskep^ Dit

is verder aangehelp deur ’n wêreldwye verbetering van ekonomiese
7)

toestande wat na die depressie gevolg het. Ook die armoedeprobleem 

sou as gevolg van hierdie ekonomiese welvaart opgelos word. Die 

regering se aandeel in die goudwins het die opgehoopte tekort 

spoedig uitgewis en hom in staat gestel om hulp aan die blanke 

boere te verleen.^

1. D.W. Kruger, The Making of a Nation (Johannesburg, 1975), p. 167.
2. A.J.H. van der Walt (e-a.)(reds.), verwerk deur D.W. Kruger, Geskiedenis van Suid-

Afrika (Kaapstad, geen datum), p. 529.

3. Kruger, The Age of the Generals (Johannesburg, 1959), p. 162.

4. Le Roux, Die "Gesuiwerde" Nasionale Party, 1935-1940, p. 204.
5. B.K. Murray en A.W. Stadler, "Van Pakt tot die begin van apartheid, 1924-1948",

Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika in Woord en Beeld.(Kaapstad, 1986), p. 256.

6 . A.J.H. van der Walt (e.a.)(red.), Geskiedenis van Suid-Afrika. Deel 2 (Kaapstad,

1955), p. 276.
7. C.F.J. Muller, (red.), Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis (Pretoria,

1975), p. 421.
8 . Van der Walt, verwerk deur D.W. Kruger, Geskiedenis van Suid-Afrika, p. 529.
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Die ekonomiese herstel het veral die goudmynnywerheid laat bloei,
9)

sodat selfs die myne met ’n lae ertsgehalte weer ontgin kon word.

Die hoë inkomste wat uit goud behaal is, het veroorsaak dat dit

buitelandse kapitaal voorsien het waarmee grootskeepse uitbreidings

in die sekondere nywerhede gefinansier kon word. Die klere-, tekstiel-

metaal-, masjien-, klip-, klei- en baksteenbedryf het byvoor-
10)

beeld almal hul produksie meer as verdubbel. Die goudmyne het

egter meer as een kwart van die inkomstebelasting en goudinvoerbelas-
11)

ting tot die staatskas bygedra.

Die Afrikaanssprekende het egter gevoel dat hy uitgesluit van die

ekonomiese bloeitydperk was. Die oorsaak moet in ’n groot mate

gesoek word in die feit dat hy op ekonomiese gebied nie sterk gestaan
12)

het nie en boonop vreemd en onervare in die stad was.

Die opkoms van stede is seker een van die belangrikste gebeurtenisse
13)

in die geskiedenis van Suid-Afrika gedurende die twintigste eeu.

Dit was die groot stede wat die surplusbevolking van die platteland

getrek het. Tussen 1921 en 1936 het die tien grootste stede van
14) .

die Unie ’n bevolkingstoename van 61,9?o getoon. Binne drie dekades

het die Afrikaner ’n stadsmens geword. Teen 1936 was daar alreeds

een vyfde van die Unie se blanke bevolking en die helfte van Transvaal
15) '

se blanke bevolking aan die Rand woonagtig.

Die gekleurdes is ook onkeerbaar na die stede aangetrek, waar indus-

triee van hierdie maklik bekombare en goedkoop ongeskoolde arbeid

gebruik kon maak. Dit verklaar waarom meer swartes as blankes hulle
16)

in die stede gevestig het. In 1911 was daar slegs 17,4?ó gekleurdes

9. Ibid., p. 527.

10. T. Cameron (e.a.)(red.), Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika in Woord en Beeld 

(Kaapstad, 1986), p. 256.
11. Van der Walt, verwerk deur D.W. Kruger, Geskiedenis van Suid-Afrika, p. 538.

12. Muller, Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis, p. 421.
13. F.A. van Jaarsveld, Van Van Riebeeck tot P.W. Botha (Johannesburg, 1982), p. 354.

14. Van der Walt, Geskiedenis van Suid-Afrika Peel 2 , p. 278.

15. Kruger, The Making of a Nation, p. 176.

16. Van Jaarsveld, Van Van Riebeeck tot P.W. Botha, p. 356.
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in die stede, maar dit het gestyg tot 22,4% in 1936.

Teen 1936 het daar 9,5 miljoen mense in die Unie gewoon, van wie

2 miljoen blank was, 6,5 miljoen swartes, 750 000 kleurlinge en

219 000 Asiate.18^

17)

5.2 Die Armblankevraagstuk

Alhoewel die vraagstuk lank voor die Tweede Anglo-Boereoorlog sy ont

staan gehad het, het dit veral daarna eers ernstige afmetings aange- 

neem. Verskeie redes soos droogtes, verouderde en ondoeltreffende 

boerderymetodes en te klein plasies het daartoe aanleiding gegee 

dat boere hul plase verlaat het.

Tesame met die droogte van 1932—'33 en die ekonomiese depressie

het jong Afrikaanssprekendes halfgeskool en sonder behoorlike voorbe-
19)

reiding vir die lewe, na die stede gestroom op soek na werk.

S. Pauw beweer dat die trektempo na die stad tussen 1926 en 1936

op ongeveer 15000 per jaar te staan gekom het. Volgens sy berekening

het dit beteken dat meer as 3000 jong Afrikaners hul jaarliks
20)

in Kaapstad en sy omgewing gevestig het. Hierdie groep was hoofsaak

lik net vir ongeskoolde arbeid geskik en was ook "duur" arbeid,
21)

in teenstelling met die veel goedkoper gekleurde, ongeskoolde arbeid.

In die tydperk 1910 tot 1940 was die gekleurdes verder bereid

om ongeskoolde handearbeid teen 2 sjielings per dag te verrig.

Blankes, daarteenoor, was nie bereid om dieselfde werk vir 3 sjielings

en 6 pennies te doen nie. Dit het blanke werkloosheid nog verder 
22)

laat toeneem.

17. Van der Walt, Geskiedenis van Suid-Afrika Deel 2 , p. 278.
18. Van der Walt, verwerk deur D.W. KrLiger, Geskiedenis van Suid-Afrika, p. 537.
19. l .J. Potgieter, Die Ekonomie van die Afrikaner en sy Aandeel in Sakelewe (Ongepub. 

M.Comm.-verhandeling, P.U.C.H.0, 1954), p. 121.
20. S. Pauw, Die beroepsarbeid van die Afrikaner in die Stad (Stellenbosch, 1946), p.137.

21. G.D. Scholtz, Die Ontwikkelinq van die Politieke Denke van die Afrikaner Deel 

1_ (Johannesburg, 1979), p. 34.
22. H. Adam en H. Giliomee, Afrikanermaq. Opkoms en Toekoms (Stellenbosch, 1981), 

p. 78.
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In die stede het die Afrikaner hom in ’n vreemde posisie bevind,

naamlik tussen swartes, redelik welgestelde Engelssprekendes en
23)

geskoolde vakmanne. Daarby moes die meerderheid nog noodgedwonge

in die minderwaardige voorstede woon.^^In Kaapstad het baie Afrikaans-

sprekendes byvoorbeeld in woonbaurte soos Woodstock, Zoutrivier
25)

en Observatory gewoon.

Teen 1934 is bereken dat ’n kwart van die Afrikaanssprekendes in

die Unie armblankes was. Daarmee is bedoel dat hulle in die stede

grotendeels deur liefdadigheid onderhou moes word of op plase in
26)

uiters armoedige omstandighede ’n bestaan gevoer het.

Die Afrikaanse susterkerke in die vier provinsies het besef dat

hulle lidmate deur die probleem geraak is en daarom het hulle 'n

oplossing daarvoor gesoek. Hulle sou ook betrokke wees by nagenoeg

elke poging om die vraagstuk op te los. Reeds in 1927 het ’n sinodale

kommissie van die N.G. Kerk besluit dat ’n kommissie benoem moes 
, 27)

word om die vraagstuk op ’n wetenskaplike wyse te ondersoek. Met

behulp van die staat en geldelike steun van die Carnegie-fonds

het ’n span deskundiges ondersoek ingestel na die vraagstuk. Uit

die verslag wat in 1932 vrygestel is, het dit geblyk dat middele

gevind moes word om die probleem aan te pak.' Die staat, die kerk

en baie liefdadigheidsliggame was alreeds besig om onafhanklik

van mekaar na oplossings te soek, maar van ’n grootse en omvattende

skema om die probleem op ’n wetenskaplike manier op te los was daar
28)

nie sprake nie. Daarom het Die Burger in Julie 1933 voorgestel

dat daar ’n volkskongres belê moes word waartydens die hele saak
29)

bespreek kon word.

23. Ibid., p. 81.
24. M.J. Swart en 0. Geyser, Vyftiq Jaar Volksdiens. Die Geskiedenis van die Federasie

van Afrikaanse Kultuurvereniginqs,; 1929 tot 1979 (Pretoria, 1979), p. 10.

25. Die Burger, 9 Augustus 1937.

26. Adam en Giliomee, Afrikanermag, p. 78.
27. E.P. du Plessis (saamsteller), h Volk Staan Op. Die Ekonomiese Volkskongres

en Daarna (Kaapstad, 1964), p. 84.
28. Die Burger, 25 Julie 1940: Die kommissie se verslag het in 1932 verskyn en

nie minder as vyf boeke beslaan nie. Die probleem is duidelik gestel; middele 

moes net gevind word om die oplossing aan te pak.

29. Die Burger, 12 Julie 1933.
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Gedurende Oktober 1934 het die Volkskongres in Bloemfontein plaasge

vind. Tydens die kongres is daar verskeie toesprake gelewer.

In sy afsluitingsrede het ds. D.P. van Huyssteen, die voorsitter, 

spesiale melding gemaak van die bydraende rol wat Die Burger in 

die reelings van die kongres gespeel het.3^  Die kongres het sy 

werksaamhede met ’n aantal rigtinggewende besluite afgesluit. So 

het die kongres aanbeveel dat die staat die inisiatief moet neem 

deur ’n Departement vir Maatskaplike werk in te stel. Daar is verder 

gevoel dat die sogenaamde stamswartes uit die reservate onbillike 

kompetisie bied aan blankes en kleurlinge in stedelike gebiede, 

omdat hulle werk deur hul besittings in die reservate gesubsidieer 

word wat veroorsaak dat hulle vir geringer lone as die blankes

kon werk. Die kongres het daarom aanbeveel dat die reservate ontwikkel
' 32)

moes word om die probleem op te los. Die invloed van die N.P.

se denke was baie duidelik waarneembaar in hierdie besluite. Die

Burger het dit ook duidelik onderstreep deurdat hy ná die kongres

verklaar het dat die vraagstuk, tesame met die kleurvraagstuk,

die Afrikaner se toekoms raak. Volgens die koerant kon die vraagstuk

ook nie in een dag of deur ’n toormiddel opgelos word nie, maar
... . . . 33)
dit sou jare van inspanning verg.

Soos te verwagte toon Die Burger sy voortgesette besorgdheid oor 

die probleem deur ná die kongres heelwat ruimte in sy kolomme3^  

aan die bekendmaking en omvang van die probleem af te staan.

Die koerant sou ook geen oomblik huiwer om aan te toon wanneer 

die regering in die hantering van die probleem verslap het nie.

Gedurende Februarie en Maart 1935 het Die Burger ’n besondere reeks 

artikels, geskryf deur H.F. Verwoerd, oor die kongres en sy aanbe-

30. Du Plessis, 'n Volk Staan Op, p. 84.
31. Die Burger, 2, 3, en 5 Oktober 1934.

32. Du Plessis, "n Volk Staan Op, p. 87.

33. Die Burger, 2 Oktober 1934.
34. Talle hoofartikels en baie briewe soos bv., Die Burger, 4 Desember 1934, Werkloos- 

heid (Wellington); 15 Desember 1934, Armblankes (Kleinbergrivierstasie); 24 Januarie

1935, Armblankevraagstuk,CKaapstad), 11 Maart 1935, Beweging om die armes op te hef 

(Seepunt); 16 April 1935, Ongeskoolde Arbeiders (Aberdeen); 29 Julie 1935, Regering 

en die Armes (Zoutrivier); 9 September 1935, Die Bron van Gevaar (Malmesbury), het 
in die koerant verskyn.
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velings gepubliseer. ^ D i t  was ’n deeglike samevatting van die probleme

en moontlike oplossings daarvan. Hierin is die regering voor stok

gekry omdat hy nie ’n oorkoepelende beplanning gehad het om die

probleem op te los nie. Volgens Die Burger was dit "h verspotte

toestand dat verskillende liggame binne één- dorp vir dieselfde

gesondheidsdienste verantwoordelik was. Daarom beklemtoon die

koerant die noodsaaklikheid daarvan dat die regering ’n deeglik

beplande gesondheidsdiens moes instel wat ’n koordinerende funksie

kon verrig. ’n Netwerk van goed georganiseerde gesondheidsdienste

was juis onder die verarmde blankes broodnodig, het Die Burger
36)

gemeen.

Gedurende Augustus 1935 beweer die koerant dat die regering geen 

hond haar-af maak nie en dat die regering bloot besig was om lapwerk 

te doen. Die koerant teken ernstige beswaar aan teen die regering 

se optrede wat voortgesette afhanklikheid van die regering in die 

hand gewerk het."^ Daarom ondersteun die koerant dan ook H.F.

Verwoerd as hy beweer: "Liefdadigheid was vroeer die taak van

’n paar self-aangestelde filantrope; sosiale werk is nou die taak 

van die demokrasie", en Die Burger verklaar half ergerlik dat die

"... waarheid kan maar nie tot die verstand van die trae Regering
^ j 38) .deurdrmg me".

Die Burger se standpunt was dat die probleem alleenlik opgelos

kon word mits die staat die saak in sy totaliteit sou aanpak.

Daarom was dit volgens die koerant dringend noodsaaklik dat daar

’n ministerie van Volkswelsyn ingestel moes word om die probleem
39)oorkoepelend te hanteer.

Eindelik kon Die Burger in Augustus 1937 aankondig dat daar so 

’n departement geskep is. Die koerant spreek die wens uit dat die 

departement gou op dreef sou kom om op ’n doelmatige wyse die probleem

35. Die Burger, 18, 25 en 26 Februarie; 2,4, 20 en 25 Maart 1935.
36. Die Burger, 8 April 1935.

37. Die Burger, 12 Augustus 1935.

38. Die Burger, 24 Augustus 1937.

39. Die Burger, 6 Oktober 1936.
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op te los5*"^ Later was Die Burger van mening dat die departement 

se uitgangspunt, naamlik dat die "rehabilitasieaspek van maatskaplike 

werk beklemtoon moet word", die regte benadering was.

Na 1925, veral na die invoering van Hertzog se "beskaafde-arbeidersbe-

leid" het groot getalle ongeskoolde blanke arbeiders na Kaapstad

gestroom om veral in die spoorweg- en hawewerke diens te aanvaar.

Vanaf die vroee dertigerjare het die stroom so toegeneem dat daar

tussen 1935 en 1944 tien nuwe N.G.-gemeentes in die Kaapse Skiereiland

gestig is. Teen 1940 is bereken dat ongeveer 41000 siele in die

Kaapse Skiereiland aan die drie Afrikaanse Susterskerke behoort
42)

het. Dit het nagenoeg 21 ?ó van Kaapstad se totale blanke bevolking
43)

van 214 210 uitgemaak.

Die meerderheid Afrikaanssprekendes het hule met verloop van tyd

buite die Kaapse stedelike gebied gevestig, naamlik in woonbuurtes

soos Goodwood, Maitland, Parow, Tiervlei en Bellville. Teen 1936

was verreweg die meerderheid van hierdie gebiede se inwoners Afrikaans- 
44)

sprekend. Van die totale blanke leerlingtal wat in 1937 in die 

Kaapse Skiereiland op skool was, was meer as 2 0 %  uit hierdie gebiede 

afkomstig. Dit was 'n totaal van 5213 leerlinge, van wie 3600

Afrikaanssprekend was. In die gebiede was daar nooit regtig armblankes
4 5 ) ,

nie, maar baie wat minder gegoed was. Die inwoners het hulle

egter vereenselwig met die armblankes wat in die Kaapse Skiereiland
46)

woonagtig was.

Die Burger het veral die Kaapse Stadsraad aangeval weens die raad 

se onvermoe om die agterbuurtes van die stad doeltreffend te verbeter.

Hier is veral verwys na woonbuurtes soos Zoutrivier en Woodstock
47)

waar daar ook heelwat blankes woonagtig was.

40. Die Burger, 24 Augustus 1937.
41. Die Burqer, 2 Februarie 1938.
42. J.R. Albertyn, P.du Toit en H.S. Theron, Kerk en Stad (Stellenbosch, 1947), p. 22.

43. J.t. Sadie, "Die Suid-Afrikaanse Bevolking", ’n Halfeeu van Afrikaner-Prestasie,

1910-1950 (Johannesburg, 1950), p. 54.
44. S.Pauw, Die beroepsarbeid van die Afrikaner in die Stad (Stellenbosch, 1946),

p. 134.

45. Die Burger, 8 Maart 1937.
46. C.J. Scheepers Strydom, Bellville. Wordinqs.jare van 'n Stad (Kaapstad, 1981), p- 20.

47. Die Burger, 13 April, 23 Augustus 1935 & 8 April 1936 en 8 Januarie 1937.
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Die Burger se pogings om die armblankevraagstuk in al sy fasette

te help oplos, kan ook as slim taktiek beskou word waardeur politieke

voordeel uit die situasie getrek kon word. Die armblankes was

immers almal potensiële N.P.-kiesers. Daarom is dit nie vreemd

dat die koerant baie opgewonde was toe P.J. Hofmeyr, in 1936 in

’n provinsiale tussenverkiesing in die kiesafdeling Bellville, die

setel vir die N.P. verower het nie. Hofmeyr was die eerste verteen-
48

woordiger van die N.P. wat ’n Skiereilandse kiesafdeling kon verower.

Dat Die Burger in sy eie woorde ’n : "Stukrag Agter Volksondernemings"

was, kan nie ontken word nie en dit het daartoe bygedra dat die

koerant verder vir "... die Afrikaner ’n vriend en raadgewer geword
49)

(het), 'n deel van sy huis en sy lewe".

5.3 Die Afrikaner en die ekonomie vanaf 1930 tot voor die 

Eerste Ekonomiese Kongres

Dié armblankevraagstuk het duidelik getoon in watter swak ekonomiese 

posisie die Afrikaner was. Pogings om hierdie posisie te verbeter 

het uiteindelik op die Eerste Ekonomiese Kongres in 1939 uitgeloop.

Die Afrikaners het nie oor die middele beskik om kapitaal te monster

nie en daarom het hulle ’n baie klein gedeelte van die ekonomie

b e h e e r . T e e n  1936 was die gemiddelde jaarlikse per capita-inkomste

van blanke Afrikaanssprekendes slegs £86 teenoor £142 van die
51)

totale aantal blankes.

48. Die Burger, 23 Oktober 1936.
49. Die Burger, 25 Julie 1940.
50. D.-'O’Meara, Volkskapitalisme. Class, capital and ideology in the development 

of Afrikaner nationalism, 1934 - 1948 (Cape Town, 1983), p. 52.

51. L. Salomon, "The Economic Background to the Revival of Afrikaner Nationalism",

Boston University Papers in African History, vol. 1, pp. 222 - 223.
52. Potgieter, Die Ekonomie van die Afrikaner en sy Aandeel in die Sakelewe, 

p. 44. .
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In die stede het die Afrikaner ’n verloorstryd teen die Engelsspreken-

des gevoer. Teen 1930 was die groep se per capita-inkomste reeds

driemaal meer as die van die Afrikaanssprekendes^ Daarmee tesame

was Engels die taal van die ekonomie en was die stede ook nog oorwegend

Engels. Die Afrikaners se gevoel van groepsverontregting is verskerp

deurdat hulle feitlik deur die bank vir lae status werk of fisies
54)

gevaarlike werk verantwoordelik was. As gevolg van die gebrek 

aan kapitaal, tegniese kennis en sakevernuf het die Afrikaner-sakeman 

spoedig besef dat hy nie welkom in die stede was nie."^

J.L. Sadie wys daarop dat die Afrikaners wat mettertyd in die beroeps- 

lewe van die stad opgang gemaak het, dit gedurende die dertiger- 

en veertigerjare, hoofsaaklik langs die weg van die kleinsakeonder- 

nemings gedoen het. So het hulle hul veral op ondernemings toegespits

wat nie groot kundighede, kapitaal of risiko's geverg het nie,
~ 56)

maar hulle tog aan ’n nuwe wereld bekend gestel het.

Soos in ander stedelike gebiede het die Afrikaanssprekendes in

die Skiereiland beslis ’n baie ondergeskikte rol in die ekonomie

gespeel. Die Burger het op sy beurt ’n ondersteunende rol in die

Afrikaanssprekende se se ekonomiese lewe gespeel. Daar was gereelde

beriggewing oor die ekonomiese verwikkelinge van die land en die

Wes-Kaap en deur middel van sy advertensiekolomme kon baie firmas,

Engels- en Afrikaanssprekend, sy lesers gereeld bereik.^^Die briewe-

kolomme is ook ingespan om die Afrikaanssprekende ondernemers van

hulp te voorsien. Tydens die polemiek in verband met Joodse immi-

grasie het juis van die briefskrywers konsekwent beweer dat

die immigrante onder meer die brood uit Afrikaanssprekendes se
. 59)

mond sou neem en daarom nie in die land toegelaat moes word me.

53. H. Adam & H. Giliomee, The Rise and Crisis of Afrikaner Power (Cape Town, 1983), 

p. 81.
54. A.J. Posthuma, "Die Afrikaner in die Jare Dertig. 'n Dekade van Trauma en Spanning",

•Gister en Vandaq, no. 13, April 1987, p. 25.
55. J.L. Sadie, Die Ekonomiese faktor in die Afrikaner qemeenskap (Johannesburg,

1955), pp. 13 - 14.
56. Die Burger, 25 Julie 1940.
57. bv. Die Burger, 26 Januarie 1937, 26 Junie 1940 en 26 Januarie 1941.

58. Sien hoofstuk 8.
59. bv. Die Burger, 27 November 1936, 18 Janaurie 1937, 28 November 1936 en 21 Oktober

1936.
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r. ' 60)Die Burger het die standpunt onderskryf.

In 1936 beweer Die Burger dat daar in die Skiereiland ’n gevestigde

Afrikanergemeenskap was wat in ’n minderwaardige posisie in die

handel en nywerhede verkeer het. Die koerant stel dan die uitdaging

aan die skole om voortaan te sorg dat die Afrikaanssprekende jeug
61)

’n beter vastrapplek in die ekonomie van Suid-Afrika kon kry.

Die Burger die Afrikaanssprekende en sy posisie goed verteenwoor- 

dig het, kom onweerlegbaar uit R.H. Parry, voorsitter van die Kaapse 

Vereniging van Kamers van Koophandel, se toespraak tydens die koerant 

se 25ste bestaansjaar, afgelei word: "Ten eerste, die sukses van

Die Burger as ’n handelsonderneming wys vanself dat Afrikaanssprekende 

Suid-Afrikaners hul merk kan maak in enige rigting van besigheidsonder- 

neming" en "Deur sy hele bestaan was Die Burger ’n sterk ondersteuner 

van nywerhede en aan sy bystand is veel van die verbeterde omstandig- 

hede te danke".

Die V.P. se handels- en nywerheidsbeleid was hoofsaaklik gebaseer 

op die "Buy British"-kreet, waardeur die Suid-Afrikaanse produk 

eintlik ondergeskik gestel is. Daarom was daar nooit aanmoediging 

deur die regering om kapitaal in die Unie se nywerhede te bele 

nie. Verder het dit selfs gebeur dat Britse produkte teen hoe'r pryse 

aangekoop is, nie omdat die Britse produkte van beter gehalte 

was nie, maar bloot om sentimentele redes. Die Burger het ook 

nie geskroom om teen hierdie partydighede vir Brittanje te velde 

te trek nie. Die koerant het deurgaans op die gevaar van die 

alleenhandel met Brittanje gewys en gepleit vir die oprigting

60. Die Burger, 27 November 1936 en 28 November 1936.
61. Die Burger, 2 November 1936.

62. Die Burger, 25 Junie 1940.
63. Coetzer . & Le Roux, . Die Nasionale Party Deel 4, p. 107; Die Burger, 9 Oktober

1935 en 23 Augustus 1935; Van der Walt, Geskiedenis van Suid-Afrika, p. 540.
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van eie fabrieke en nywerhede, waardeur landbouprodukte plaaslik 

verwerk kon word om sodoende die geweldige invoer vanuit Brittanje 

verminder.6^  Die koerant sou ook gereeld daarop aandring dat die 

Unie moeite moes doen om nuwe afsetgebiede vir die land se produkte 

te vind.

Volgens Die Burger was die goudmynrykdom van verbygaande aard

en daarom moes liewer ’n onvattende ekonomiese beleid gevolg word.

Sterk nywerhede naas ’n sterk landboubedryf kon sodoende die ekonomie 
66)

versterk. Die Burger en die N.P. het vanaf 1935 die stigting

van ’n Sentrale Ekonomiese Raad bepleit. Dit sou meehelp tot ’n

planmatige ontwikkeling van die rykdomme, wat die inwoners, en
67)

veral die werkers sou bevoordeel het.

Die ekonomiese bewuswording en ontwaking by die Afrikaner het

gepaard gegaan met die kulturele oplewing asook die stryd teen
68) 69)

armoede. Saam met die F.A.K. het die Afrikaner-Broederbond

hom vir die bevordering van die Afrikaner se posisie in die beroeps-

lewe beywer.

Gesteun deur die algemene geesdrif wat deur die eeufees van die Groot

Trek in 1938 opgewek is, het die A.-B. ’n Ekonomiese Volkskongres

in Bloemfontein beplan. Die kongres, gereel deur die F.A.K. se
71)

ekonomiese komitee, het op 3, 4 en 5 Oktober plaasgevind. Die

kongres is beplan om die leemtes in die vroeëre Volkskongres van
72) -

1934 oor die armblankevraagstuk aan te vul. Verder was die doel

om self die probleem op te los en nie soos in 1934, te verwag dat 

die die staat dit moes doen nie. T.E. Donges het die taak van die kon

gres gesien om doelgerigte hulp aan die Afrikaner te verleen om hom

64. Le Roux, Die "Gesuiwerde" Nasionale Party, p. 257.
65. Die Burger, 7 Augustus 1935 & 4, 26 Maart, 13 Mei, 7 Julie en 14 Augustus 1936.

66. Die Burger, 9 Januarie 1936.

67. Le Rq u x, Die "Gesuiwerde" Nasionale Party, p. 257.
68. E.L.P. 5tals, (red.), Afrikaners in die Goudstad Deel 2 (Pretoria, 1986), p. 59.

69. A.N. Pelzer, Die Afrikaner-Broederbond. Eerste 50 Jaar (Kaapstad, 1979), p. 112.

70. 5ien hoofstuk 5.
71. Pelzer, Die Afrikaner-Broederbond, pp. 127-128; Die Burger, 25 Oktober 1938 

& 7 Junie en 14 Julie 1939.
72. Coetzer en Le Roux, Die Nasionale Party Deel 4, p. 117.
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sodoende 'n plek in die handels- en nywerheidslewe te besorg, waartoe 

hy kragtens sy getalsterkte, kapitaalkrag en koopkrag geregtig was.^^ 

Later sou die kongres bekend staan as die Eerste Ekonomiese Volks

kongres.

5.4 Landbou

Baie Kaaplandse boere was getroue ondersteuners van die N.P. Na

samesmelting het die N.P. van Kaapland met doelgerigte erns die

boer en sy belange op die hart gedra om sodoende sy steun te behou. 

Die Burqer het daarom op sy beurt besondere belangstelling in die 

landbou getoon. Die hoeveelheid briewe wat oor alle aspekte van 

die landbou in Die Burger verskyn het, ^ ^ i s  ’n duidelike bewys van

hoe intens die koerant by die landbou betrokke was. Die Burger

het ook gereeld aanvalle teen die V.P.-regering geloods, met die
76)

aanklag dat die boere en hulle probleme oor die hoof gesien is.

In besonder het die koerant beweer dat die regering veral die boere 

in Kaapland afgeskeep het. In 1935 word daarom berig, "... die

boere weet presies wat hulle in die verlede gevra en wat hulle gekry 

het". 77>

Die koerant het verder op effektiewe wyse voortdurend die knelpunte 

van Kaapland se boere onder sy lesers se aandag gebring. So het

baie boere na die depressie gebuk gegaan onder ’n oormatige skuldlas. 

Volgens Die Burger het die regering in gebreke gebly om die boere 

se omstandighede so te verlig dat hulle onafhanklik van die staat
70 \ ,

’n bestaan kon maak. ' Daarom sou die koerant die regering ook 

beskuldig van nalatigheid om nie ’n omvattende plan wat die landbou-

73. Die Burger 7 Junie 1939.

74. Die Burqer, 7 Junie 1939, 3 Oktober 1939.

75. Sien voetnoot 14 (Hoofstuk 4).

76. Sien voetnoot 15 (Hoofstuk 4). ^
77. Die Burger, 11 September 1935. '
78. Die Burger, 23 Januarie, 13 Februarie en 25 Maart 1935 & 29 Julie en 9 September 

1936 & 20 Mei en 2 Julie 1937 & 21 Maart 1939 en 14 Junie 1939.
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skuld kon hanteer, op te stel nie. '

Die Burger het ook gereeld ander probleme waarmee die landbou in

Kaapland geworstel het, bespreek en daardeur die regering se onvermoë

om dit op te los, aangeval. So het die koerant baie aandag aan
80) 83) 82 ) 83 )

die koringboere, groenteboere wynboere, vrugteboere en
RZL)

veeboere geskenk. Die Burger het ook die beperkte markte en
85 )

bemarkingsprobleme van die boere gereeld onder die soeklig geplaas.

Aangesien die N.P. daarvan oortuig was dat die V.P.-regering met

lapwerk besig was, het die N.P. hulle tot ’n omvattende landboubeleid 
86)

verbind. Die Nasionaliste se besware teen die regering se landboube-
87)

leid het met verloop van tyd toegeneem.

Hoe effektief Die Burger die landbousaak gedien het, word onderstreep 

deur E.W. Hunt, destydse voorsitter van die Suid-Afrikaanse Landbou- 

unie, met sy uitspraak, "... want hy lê hom toe op plattelandse 

nuus en kon altyd op vertrou word om landbou-belange te bevorder.

Ek hoop dat hierdie wyse gedragslyn behou sal word en dat boere

afgesien van hul politieke sienswyse, ~altyd in staat wees

om Die Burger as hul vriend van hul bedryf te beskou". Komende
89) ' *

van ’n politieke teenstander is dit gewigtige woorde wat die

bydrae van die koerant op die gebied in ware perspektief plaas.

79. Die Burger, 5 April 1938.
80. bv. Die Burger, 17 Desember 1936 (Koring-Warboel); 12 Junie 1936 (Die Koringtoekoms);

31 Maart 1937 (Uitvoer van Koringoorskot).

81. bv. Die Burger, 23 Julie 1936 (Die Groenteboer)
82. bv. Die Burger 9 Julie 1937 (Bolandse Sorge); 16 Februarie 1938 (Pleidooi vir

die Wynboere).
8 3 . bv. Die Burger, 8 April 1936 (Bemarking van S.A. Vrugte); 23 April 1937 (Vrugtebe- 

marking).

84.. bv. Die Burger, 14 Mei 1935 (Vleeshandel); 8 Januarie 1937 (Die Veeboer in die 

Noordweste).
85. bv. Die Burger, 2, 28 Oktober 1935, 29 Januarie, 27 Junie 1936 & 3 Mei 1939.

86» Le ftoux en Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4 , p. 97.

87. Le Roux, Die "Gesuiwerde" Nasionale Party, p. 226.

88- Die Burger, 25 Julie 1940. .
89. Onderhoud met P.A. Weber, 28 Januarie 1986.
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6. KU L TU U RP OL IT IEK

Hoewel die Afrikaanssprekendes talle verenigings en organisasies

met die oog op taalhandhawing en die bevordering van hul belange

in die algemeen op die been gebring het, het werklike vordering

eers ingetree namate hul materiele welvaart toegeneem het. Met

verloop van tyd het die Afrikaanssprekendes se politiek en kultuur

so verweefd geraak dat daarna as kultuurpolitiek verwys kon word.

G.E.N. Ross beweer dat dit so deel van mekaar was dat selfs"...kerk,

politiek en kultuur deurmekaar was. Ons het nie ’n skeidingslyn
1)

getrek nie". Dit is ook baie duidelik waarneembaar dat die 

landwye politieke situasie van die Afrikaanssprekendes ’n belangrike 

invloed op hul kulturele en sosiale lewe uitgeoefen het. In ’n 

groot mate was die kultuur van die Afrikaanssprekendes ’n katalisator 

wat met verloop van tyd ’n positiewe invloed uitgeoefen het.

Heelwat jong Afrikaanssprekende akademici het gedurende die dertiger-

en veertigerjare na verdere studie in die buiteland na Suid-Afrika

teruggekeer. Hul nuwe denkbeelde wat aangesluit het by die groeien-

de nasionale gevoel van die Afrikaanssprekendes, was van onskatbare

waarde. P.J. Meyer, wat so ’n student was, het by herhaling

in sy toesprake daarop klem gelê dat politieke verdeeldheid in

die Afrikaanssprekendes se geledere slegs geheel kon word indien
2)

daar aansluiting by die kultuur gevind kon word.

Teen die middel van die dertigerjare het Afrikanernasionalisme geleide- 

lik momentum begin kry wat uiteindelik ’n hoogtepunt tydens die 

simboliese ossewatrek in 1938 bereik het. Verder was daar ’n duidelik 

beplande aksie aan die gang om ’n omvattende Afrikaanse kultuurorgani- 

sasie op die been te bring en te bestendig. Die Afrikaanssprekendes

1. E.L.P. Stals (red.), Afrikaners in die Goudstad Deel 2 (Pretoria, 1986), p. 148.

2. T.D. Moodie, The Rise of flfrikanerdom. Power, Apartheid and the Afrikaner Civil 

Religion (University of California Press, 1980), p. 186.
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het tot die besef gekom dat georganiseerde strukture nodig was

om hul taal en kultuur uit te bou."5  ̂ Daardeur moes die strewe

om ’n selfstandige nasie buite die Britse Gemenebes te vorm, ook
4)verder aangewakker word.

Die Tweede Wereldoorlog, en die wyse waarop Suid-Afrika daarby 

betrek is, het die verwydering tussen die grootste deel van die 

Afrikaans- en Engelssprekendes nog dieper ingebrand. Binne die 

V.P. van Smuts was daar ook niemand wat as ’n kampvegter vir die 

taal- en kultuurregte van die Afrikaanssprekende bekend gestaan 

het nie. Daarom het baie Afrikaanssprekendes gedurende die oorlog, 

reg of verkeerd, gevoel dat hulle kulturele erfenis baie ernstig 

bedreig word.^ Dit is verder aangewakker deur die feit dat Smuts 

gedurende die oorlog op sy eie wyse ’n soort skrikbewind teen die 

Afrikaanssprekendes en hul kulturele organisasies gevoer het. ^

Die Burger se deelname aan die organisering en die stryd van die

Afrikaanssprekendes word onderstreep deur Geyer, wat onder meer

beweer dat die koerant altyd gepoog het om ’n volkskoerant te wees

en dat hy daarom op veral die kulturele gebied ’n groot bydrae gelewer
8)

het. Omdat Die Burger en die N.P. so nou saamgewerk het, was 

Die Burger en die N.P. vir die grootste gedeelte van hul bestaan 

nie slegs die draers van die Afrikaanssprekende se politiek nie,
' 9) -

maar ook die van sy kultuur en is sy lesers gereeld tot die 

handhawing van hul Afrikanerskap op elke gebied aangevuur.

3. J. Degenaar, Afrikaner Nationalism, Occasional Paper no. 1., Centre for Intergroup
Studies (Cape Town, 1978), p. 24. _

4. P.J. Meyer, Nog nie Ver Genoeg nie (Johannesburg, 1984), p. 14.

5. G.D. Scholtz, Die Ontwikkelinq van die Politieke Denke van die Afrikaner Deel
8 (Johannesburg, 1984), pp. 287 - 289.

6. A.W. Stadler, "The Afrikaner in Opposition, 1910 - 1948", Journal of Commonwealth

Political Studies, vol. 7, November 1969, p. 141.

7. A.N. Pelzer, Die Afrikaner-Broederbond: Eerste 50 Jaar (Kaapstad , 1979), p.

56.
8. A.1890, A.L. Geyer-versameling. Toespraak gehou op 11 November 1942 te Stellenbosch.

9. J.H. le Roux en P.W. Coetzer (reds.), Die Nasionale Party. Die "Gesuiwerde"

Nasionale Party, 1934 - 1940 Deel 4 (Bloemfontein, 1986), p. 201.
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6.1 Staatkundiqe ontvoogding van Brittanje

6.1.1 Inleidinq

Sedert Uniewording was daar ’n stryd tussen die aanhangers van Afri- 

kanernasionalisme en die groep, veral Engelssprekendes, wat juis 

Suid-Afrika se bande met Brittanje wou verstewig het.

Al die Afrikaanse kultuurorganisasies wat in die dertigerjare gestig 

is, het die een gemeenskaplike kenmerk besit naamlik dat hulle 

uiting wou gee aan die Afrikanerstrewe om as.’n selfstandige volk 

erken te word en as sodanig te bly voortbestaan. Gevolglik het

die N.P. hierdie oortuigings sterk benadruk. Aan die doelwitte

is gestalte gegee deur 'n uitgebreide reeks politieke, kulturele 

en ekonomiese liggame waardeur die party gewerk het. In hierdie 

proses het die Afrikaner-Broederbond as ’n belangrike koordinerende 

liggaam opgetree.

Hierdie organisasies het afsonderlik ’n militante houding jeens 

die regering ingeneem, en daarom het die geskiedenis van kultuur 

en politiek ’n baie noue verwantskap gevorm. Die Burger sou deurgaans 

’n vegter wees om sy lesers op Hertzog se afwyking van Afrikanernasiona- 

lisme te wys en daardeur Hertzog se leierskap van die Afrikaners

te bevraagteken. Die koerant het verder van die standpunt af uitge- 

gaan dat Suid-Afrika se grondwetlike ontwikkeling tot soewereine

onafhanklikheid ’n voorvereiste vir die groei van nasionale eenheid 

was, terwyl Hertzog en die V.P. as die verbrekers van die standpunt 

voorgehou is.

Dit was algemeen bekend dat Smuts en sy ondersteuners geglo het 

dat die Unie se onafhanklike status hom nie die reg tot afskeiding 

van die Britse Ryk gegee het nie. Hertzog het egter tydens die 

stigting van ^ie^ V.P. met Smuts ooreengekom dat hulle hieroor 

sou kon verskil. Dit sou aan Die Burger die geleentheid bied

10. J.J. van Rooyen, -Die Nasionale Party. Sy Qpkoms en Oorwinning - Kaapland se aandeel 

(Kaapstad, 1956), p. 294.
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om te probeer bewys dat die V.P.-beleid geen voorsiening vir die

Afrikaanssprekende se strewe na volkome onafhanklikheid gebied
11)

het nie.

Met die Status van Westminster in 1931 het die Britse regering

afstand gedoen van enige vorm van gesag wat hy nog oor Suid-Afrika

gehad het. Hertzog wou graag toesien dat die onafhanklikheid in

’n wet van Suid-Afrika se eie Parlement vasgele moes word. Dit

is uiteindelik verwesenlik deur ’n maatre'el wat deur die Parlement
12)

as Wet no. 60 van 1934 goedgekeur is. Daarin is twee vername

beginsels vervat. Die eerste was dat die Suid-Afrikaanse Parlement

die soewereine gesag was en dat geen wet van die Britse Parlement
13)

meer deel van die Suid-Afrikaanse wetgewing sou uitmaak nie.

Die tweede was dat die koning die uitvoerende mag sou bly uitoefen.

Die goewerneur-generaal sou die koning in Suid-Afrika verteenwoordig

en hy sou altyd volgens advies van die Suid-Afrikaanse ministers
14)

besluite neem. Daarmee is die soewereine onafhanklikheid van

die Unie bo alle twyfel gestel. Belangrik was ook die Wet op die

Uitvoerende Magte en Seels van die koning, wat onder meer bepaal

het dat alle wetsontwerpe wat ter bekragtiging die koning se handteke- 

ning vereis het, nou ook deur ’n minister van die Unie mede-onderteken 

moes word. Die koninklike seël is sodoende aan die Unie toevertrou

en is simbolies deur die premier bewaar.

Prakties het dit beteken dat die koning voortaan verplig sou wees 

om die formele medewerking van ’n Suid-Afrikaanse minister te verkry
15)wanneer hy as hoof van die uitvoerende gesag moes optree. .

11. N.M. Stulz, The Electoral Revival of the National Party in South Africa, 1934 

to 1948 (Unpub. Ph.D.-thesis, Boston University Graduate School, 1965), p. 64.

12. G.D. Scholtz, Die Ontwikkelinq van die Politieke Denke van die Afrikaner Deel

2  (Johannesburg, 1979), p. 583.
13. l.J. du Plessis (red.), 'n Halfeeu van Afrikaner-Prestasie (Johannesburg, 1950), 

p. 7.
14. Stulz, The Electoral Revival of the National Party, p. 64. ^
15. c.F.J. Muller (red.), Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis (Pretoria, 

1984), p. 428.
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Het verloop van tyd het die N.P. begin aandring op waarborge ten

opsigte van Suid-Afrika se posisie, indien Brittanje in ’n oorlog 

betrokke sou raak. Indien Suid-Afrika sou kon besluit oor sy eie 

deelname, sou dit beteken dat die Kroon deelbaar was. Derhalwe 

het ’n onafwendbare stryd ontwikkel waartydens Suid-Afrika se plig 

teenoor Brittanje telkens in gedrang was.

Die N.P. het na samesmelting ook meer republikeinsgesind geraak

en sodoende die stryd ge’intensiveer. In 1936 het die party ’n

Program van Beginsels aanvaar waarin verklaar is dat slegs republi-

keinsgesindes lid van die party kon wees. Daarmee tesame het die

Afrikaner-Broederbond ook in die jare na samesmelting die ideaal

sterk gepropageer, omdat dit volgens sy oortuigings die belangrikste
16) '

samebindende faktor van alle Afrikaanssprekendes sou wees. Die

organisasie het hom daardeur ook beywer om die Afrikaanssprekendes
17)

tot die besef te bring dat hulle ’n spesifieke toekoms het. Daarom

het die A.-B. hom gedurende die jare 1929 tot 1939 aktief by die

Afrikanergemeenskap betrokke gemaak deur middel van ’n hele reeks

frontorganisasies.^^ Teenstanders van die organisasie het selfs

beweer dat hy daardeur alle Afrikanerinstellings wou beheer en 
19)

kontroleer.

6.1.2 Die Koning

Om republikeinsgesind te wees beteken om vanselfsprekend teen 

’n koningskap of monargie gekant te wees. Daarteenoor was die koning 

die verpersoonliking van alles wat Engels was. Hy was die beliggaming 

van Britse idees, tradisies en ideale, dit wat eie aan die Engelse 

nasie was. Die twee sieninge sou in hewige botsing kom, aangesien

16. I. Wilkins en H. Strydom, The Super-Afrikaners (Johannesburg, 1980), p. 16.
17. G.M. Carter, The Politics of Inequality, South Africa since 1948 (London, 1958), 

p. 251.
18. J.H.P. Serfontein, Brotherhood of Power. An Expose of the Secret Afrikaner Broeder- 

bond (London, 1978), p. 11.

19. Carter, The Politics of Inequality, p. 251.

20. Die Burger, 6 Mei 1935.
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van die Afrikaanssprekendes nie hierdie lojaliteit kon deel nie.

Daarom het Die Burger tydens ’n jubileumviering van die koning in

1936 verklaar dat die Afrikaners nie met geesdrif aan die feesvieringe

kon deelneem nie, juis omdat die koning nie hulle belange op die
21) , 

hart kon dra nie. D.F. Malan onderstreep die feit verder deur

te verklaar dat die monargale stelsel on-Suid-Afrikaans is en
22)

dat dit daarom glad nie met die Afrikaanse tradisie strook nie.

Juis hierdie feit sou vir Die Burger die kern van die saak wees,

naamlik dat die koning nie die Suid-Afrikaanse tradisies en trots 

verpersoonlik nie.

By ten minste twee geleenthede tussen 1934 en 1939 het die republi- 

keinsgesinde Afrikaners getoon dat hulle geen lojaliteit en trou 

aan die Britse troon wou betoon nie. Met die dood van koning George 

V het Die Burger dadelik daarop gewys dat die grondwetlike posisie 

van die koning teenoor Brittanje anders was as teenoor Suid-Afrika. 

Die koerant het vervolgens ook uitgesien na die bewoording van

die proklamasie wat die nuwe koning as vors van Suid-Afrika sou

verklaar. Die Burger het geredeneer dat die kroon deelbaar was, 

maar dat daar steeds geen aparte koningskap in Suid-Afrika bestaan 

het nie. Daarom moes die nuwe proklamasie dit duidelik 

die koning ook ’n afsonderlike koning vir Suid-Afrika sou wees.

Hertzog het in sy adres aan die nuwe koning, Eduard VIII, egter voorge

stel dat "... die gelukwensing van die volk van die Unie van Suid-

Afrika aangebied word, van troue gehegtheid as ’n vrye volk in die

Britse Gemenebes van nasies aan u majesteit se Troon en Persoon^.^ 

Hierop het Malan en sy ondersteuners die raadsaal verlaat om hulle

misnoeë te toon in Hertzog se weiering om die Britse band prys
25) <■

te gee. Volgens die groep was die koning ’n verdelende faktor 

in die Suid-Afrikaanse politiek en daarom het hulle die raadsaal 

verlaat as teken dat die N.P. hom nie met die koningskap vereenselwig

21. Die Burger, 7 Mei 1935.

22. Die Burger, 15 September 1934.

23. Die Burger, 23 Januarie 1936.

24. Parlementêre debatte, vol. 26, 1936, kolom

25. Die Burger, 30 Januarie 1936.
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het nie.

Die tweede geleentheid het ’n jaar later plaasgevind. In Desember

1936 het Eduard van die troon afstand gedoen ten einde in die huwelik

te tree met ’n vrou wat reeds twee maal geskei was. Hy is deur
27)

sy broer, George VI, opgevolg. Die betreklike onbetrokkenheid

waarmee die oorgrote meerderheid van die Afrikaners die hele aange-

leentheid bejeën het, het in kontras gestaan met die beroering

wat in die Engelssprekende gemeenskap daaroor ontstaan he

Volgens Die Burger het die. episode aangetoon dat die monargale

stelsel sekere ernstige gebreke het. Vir die koerant was dit daarom

duidelik dat indien ’n verkose president afkeurenswaardig sou optree,
29)

die kiesers hom in ’n volgende verkiesing behoort uit te stem. 

In Januarie 1937 het Hertzog ’n identiese adres as ’n jaar tevore 

in die Volksraad voorgestel. Andermaal het die Nasionaliste die 

saal verlaat."^

?!>

6.1.3 'n Suid-Afrikaanse goewerneur-generaal?

’n Grondwetlike saak wat ten nouste aan die Britse koningskap verbind

was, was ongetwyfeld die aanstelling van ’n Suid-Afrikaanse burger

as ’n goewerneur-generaal. Nasionaliste het die moontlikheid daarvan

al so vroeg as 1929 op die Kaaplandse partykongres te berde gebring
31)

en selfs sodanige versoek tot Hertzog gerig.

Gedurende Maart 1935 berig Die Burger dat die goewerneur-generaal, 

Lord Clarendon, se termyn aan die einde van daardie jaar sou verstryk 

en volgens die koerant was dit ’n ideale geleentheid om ’n Suid-Afrikaan

se burger in die amp aan te stel.

26. Die Burger, 3 Februarie 1936.

27. Die Burger, 11 Desember 1936.
28. Scholtz, Die Ontwikkeling van die Politieke Denke van die Afrikaner Peel 8 , p. 591..

29. Pie Burger, 11 Pesember 1936.

30. Die Burger, 9 Januarie 1937.

31. Pie Burger, 11 Maart 1935.

32. Pie Burger, 8 Maart 1935.
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Dit was egter spoedig duidelik dat Hertzog nie tot so ’n stap bereid 

was nie en daarom het hy Clarendon se termyn met twee jaar verleng. 

Hertzog het beweer dat hy die posisie van die goewerneur-generaal 

met die koning bespreek het. Hy het sy optrede verder gemotiveer 

deur te beweer dat dit ’n fundamentele verandering in Suid-Afrika 

se verhouding met Brittanje sou meebring om op daardie tydstip 

’n "landseun" aan te stel. Die volgende twee jaar sou egter die 

geleentheid bied vir die aanvaarding van die idee.

Al was dit ’n baie aanneemlike standpunt, het Die Burger die wiel 

aan die roj gehou deur oor moontlike opvolgers vir Clarendon te 

bespiegel. Gedurende November 1936 voorspel die koerant dat 

daar verskuiwings in die kabinet sou volg en dat Patrick Duncan, 

’n senior kabinetslid^ moontlik ’n verrassende keuse vir goewerneur- 

generaal kon wees. Dit is as ’n "scoop" vir E.A. Malga moontlik 

gemaak deur ’n verwer wat eendag besig was om Duncan se staatshuis 

op te knap. Mev. Duncan het teenoor hom opgemerk, "... een verflaag 

is genoeg, want ons sal nie lank meer hier woon nie". Die verwer 

het die opmerking onthou en dit met ’n ondergeskikte amptenaar bespreek, 

waarna hulle tot die slotsom gekom het dat Duncan die nuwe goewerneur- 

generaal sou word. Malga het die amptenaar terloops raakgeloop 

en na verdere ondersoek het hy die berig in Die Burger gepubliseer."^ 

’n Paar dae later is die berig toe wel amptelik bevestig.

Die benoeming was ’n teleurstelling vir beide die Engelssprekendes
38)

asook die Nasionaalgesinde Afrikaners. Laasgenoemde se teleurstel

ling is nog verder vergroot deur Duncan se vertrek na Brittanje 

om daar deur die koning tot ridder geslaan te word. Hierdie teleur

stelling spruit uit die verontagsaming van ’n besluit wat 

reeds in 1925 geneem is dat die Suid-Afrikaanse regering nie meer

33. Die Burger, 11 September 1935.

34. Die Burger, 3 en 4 Maart 1936.

35. Die Burger, 4 November 1936.
36. J.P. Scannell, (saamsteller), Keeromstraat 30, Gedenkbundel vir die Verjaarsdag 

van Die Burger (Kaapstad, 1965), p. 178.

37. Die Burger, 17 November 1936. _

38. Die Burger, 17 en 18 November 1936.
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by die koning sou aanbeveel dat eretitels aan Suid-Afrikaanse burgers
39)

toegeken moes word nie.

Dit was duidelik dat die groeiende Afrikanernasionalisme die Afrikaner 

en Die Burger aangevuur het om te stry vir dit wat hy as sy reg

beskou het. Selfs die geringste vorm van ondergeskiktheid kon

hulle nie duld nie en daarom het die N.P. toenemend die republikeinse

bestel as enigste alternatief gesien.

6.2. 1938 : ’n Waterskeidinqsjaar vir Afrikanernasionalisme

Vir die Afrikanernasionaliste was daar sterk emosie aanwesig met

die herdenking van die Voortrekkereeufees veral nadat die algemene 

verkiesing vroeer die jaar op sy beurt weer ’n oorsaak tot ontnugtering 

in die N.P.-geledere was.

6.2.1. Die 1938 - verkiesing

Hierdie verkiesing was die eerste algemene verkiesing na samesmelting 

waarin die vele aansprake op steun getoets kon word. Die regering 

het dwarsdeur die verkiesingsveldtog die groot troefkaart van ekono

miese welvaart binne die Unie met baie groot sukses gebruik. 

Piet Meiring beweer ook dat Smuts vir Hertzog oortuig het om die 

verkiesing vroeg in die jaar te laat plaasvind, voordat die Afrikaner-

sentiment as gevolg van die simboliese trek die kiesers sou kon 
.. 41)

beinvloed het. Die uitslag het bewys dat dit ’n verstandige besluit 

vir die V.P. was.

Na samesmelting het die lewenspeil van die Unie se burgers ’n algemene 

verbetering getoon, soveel so dat dit ’n moeilike taak vir die N.P.

39. Die Burger, 19 en 20 November 1936; 6 , 8 en 9 Februarie 1937.

40. Die Burger, 7 April 1937.
41. P. Meiring, Jan Smuts die Afrikaner (Kaapstad, 1974), p. 145.
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sou wees om die bree kieserskorps te oortuig dat die V.P. die algemene 

landstoestand laat verswak het.^2 '* In die tydperk 1934 tot 1938 

is die Unie se staatregtelike status ook nog op ’n vaste wetlike 

basis geplaas, die verkeerstelsel het geweldig verbeter terwyl 

die landbou eweneens 'n groot oplewing beleef het - almal faktore 

wat die V.P. baie sterk laat staan het.

Die ekonomiese voorspoed het ’n groot probleem vir die N.P. geskep. 

Die party kon eenvoudig nie brood-en-botter-politiek gebruik nie,

nnaar moes moeilike polities-ideologiêse vraagstukke, wat baie van
44)

die gewone kiesers nie verstaan het nie, in hulle veldtog gebruik.

’n Ander probleem was die N.P. se nypende geldnood. In die Transvaal

was die N.P. se geldelike posisie in so 'n haglike toestand dat

al die betaalde organiseerders, op een na, aan die begin van 1938
45)weens die gebrek aan fondse afgedank is. Aan die ander kant het

die V.P. se organisasie landswyd lewenskragtig en modern vertoon.

Vir die eerste keer in die land se geskiedenis is daar selfs van
46)

rolprente in ’n verkiesingsveldtog gemaak. D.F. Malan het die 

dag voor die verkiesing beweer dat in die sewe algemene verkiesings 

waaraan hy al deelgeneem het, geen ander teenstander al ooit so
47)

slaggereed soos die V.P. was nie.

Die V.P. het nie 'n verkiesingsmanifes, soos die gewoonte by politieke 

partye was, gepubliseer nie. Hertzog en Smuts het in ’n gesamentlike 

persverklaring ’n oproep op die kiesers gedoen om die V.P. te steun. 

Daarin is aangevoer dat die regering se bewind van die vorige vyf 

jaar politieke vrede en 'n ongekende herstel op ekonomiese gebied

42. D.W. Kruger, The Making of a Nation (Johannesburg, 1975), p. 185.

43. A.J.H. van der Walt e.a. (reds.), Geskiedenis van Suid-Afrika, verwerk deur

D.W. Kruger (Kaapstad, geen datum), p. 539.
44. M.J. Grimbeek, Die Politieke en Kulturele Rol van dr. A.J.R. van Rhyn as Redakteur

van Die Volksblad, 1925-1948 (Ongepub. D.Phil.-proefskrif, U.O.V.S., 1984), p. 320.

45. J.L. Basson, J.G. Strijdom. Sy Politieke Loopbaan van 1929 tot 1948 (Pretoria, 1980),

p. 161.
46. Le Roux 4 Coetzer, Die Nasionale Party, p. 133.

47. Die Burger, 18 Mei 1938.
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48) '
teweeggebring het. Verder is 'n lywige pamflet in groot getalle

. 49)
deur die V.P. versprei. Daarin is spesiale klem op die ekonomiese

vooruitgang wat in die land geheers het, geplaas. Dit was voorwaar

’n formidabele getuigskrif van die regering se suksesvolle bewind.

Daarteenoor het die N.P. ’n verkiesingsmanifes uitgereik waarin 

veral klem gelê is op die Unie se staatkundige posisie teenoor 

Brittanje. Die N.P. se standpunt was dat die Unie self moes kon 

besluit oor vrae soos verdediging en sy buitelandse beleid. Die 

Burger het die V.P. se verkiesingsoproep vergelyk met die van 

die Unioniste Party in 1920 en verder beweer dat die V.P. ’n baie 

duidelike Britse standpunt oor alle sake gehuldig het?^

Omdat daar duidelike oorlogswolke in Europa begin saampak het,

was die saak van neutraliteit ’n brandende vraagstuk tydens die

verkiesing. Volgens Die Burger het Smuts die vraag probeer ontduik,

maar tog laat deurskemer dat dit Suid-Afrika se plig sou wees
51)om Brittanje te help indien laasgenoemde aangeval sou word. Die

N.P. wou die regering dwing om ’n amptelike standpunt hieroor in

te neem en daarom is die saak dan ook breedvoerig in die N.P’. 

se verkiesingsmanifes behandel.

52)
Die kleurvraagstuk sou aanleiding gee tot ’n groot konflik tydens

die verkiesing. D.F. Malan het die N.P. se beleid gestel deur

te verklaar dat die konsekwente toepassing van ’n segregasiebeleid

die enigste manier sou wees waarop die blanke homself sou kon

beskerm. Volgens Die Burger was die N^P. die enigste party wat

bereid was om die beleid toe te pas. Die koerant het daarom ook
54)

nie geskroom nie om deur sy beriggewing in verband met vermengmg 

’n sterk invloed op sy leserspubliek te probeer uitoefen deur onder

48. Cape Argus, 4 April 1938; Cape Times, 5 and 6 April 1938; Die Burger, 5 April

1938. _
49. U.P. Archives, Division of Information, Fruits of Fusion/Die Vruq van Volkseenheid.

50. Die Burger, 5, 6 en 7 April 1938.

51. Die Burqer, 28 April en 4 Mei 1938.

52. Sien hoofstuk 8 .

53. Die Burqer, 3 Mei 1938.
54. Die Burqer, 26, 21 en 30 Maart + 15, 20, 22 en 28 April + 4  en 8 Maart 1938.
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meer die N.P. voor te hou as die party wat sulke vermenging sou 

kon stuit.

Die uitslag van die verkiesing was ’n groot teleurstelling vir die

N.P. Die uitslag in Transvaal was ongetwyfeld die grootste

teleurstelling, want daar kon die N.P. slegs die kiesafdeling

Waterberg behou, teenoor die 57 kiesafdelings van die V.P. en

twee van die Arbeiders. Die uitgebragte stemmetotaal in die Transvaal

het egter heeltemal ’n ander prentjie geskilder. Die N.P. het

daarin geslaag om 76 625 stemme op die kandidate te verenig teenoor

185 323 van die V.P., 29 859 van die Arbeidersparty en 12 909

van die Dominiumparty. Die groei van die N.P. in die Transvaal

blyk duidelik as daarop gelet word dat gedurende die provinsiale

verkiesing van 1936 daar slegs 30 000 stemme op die party se kandidate
56)

uitgebring is.

In teenstelling met die teleurstelling in die Transvaal was die 

uitslag van die verkiesing in die Vrystaat en Kaapland vir die 

N.P. besonder bemoedigend. Die party het sy totale getal kiesaf

delings met sewe opgeskuif. Vir die N.P. was Kaapland verantwoorde- 

lik vir ses bykomende winste en in die Vrystaat twee. Natal was 

steeds sonder ’n Nasionale verteenwoordiger.

In Kaapland was die uitslag besonder interessant. Die V.P. het 

38 kiesafdelings teenoor die 20 van die N.P. ingepalm. Die V.P. 

het daarin geslaag om ’n totaal van 176 084 stemme op hom te verenig

5 5 . Die totale getal stemme wat op die verskillende partye in die vier provinsies 
uitgebring is:

Transvaal Vrystaat Natal_______ Kaapland

V.P.(111) 185 323 51 148 35 063 176 084
N.P.(27) 76 625 46 231 4 135 1 2 1 967

D.P.(8 ) 1 2 909 — 24 780 19 640

A.P.(3) 29 859 521 7 008 6 259

Onafh.O)

(Sosialiste)

1 2 880 453 7 520 1 2 020

56. Die Burger, 20 Mei 1938.
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teenoor die 121 967 stemme van die N.P. Die bestendige groeikrag

van die N.P. in Kaapland word duidelik weerspie'el as in ag geneem

word dat die N.P. in 1929, terwyl die party op die kruin van sy

gewildheid was, 24 kiesafdelings verower h e t / ^  Min. A.P.J. Fourie

was trouens die enigste minister wat in die verkiesing verslaan is,
58)

en dit juis in Kaapland.

Kaapland het oor 'n besonder groot aantal stedelike setels beskik. 

Hoewel die N.P. nie daarin geslaag het om enige stedelike kiesaf

delings te verower nie, het die party wel in die Kaapse Skier- _ 

eiland se kiesafdeling Maitland sy krag geopenbaar, waar sy kandidaat

3427 stemme behaal het, wat slegs 353 minder as die V.P. se stemtotaal
59)

was.

Die N.P. se krag was dus hoofsaaklik in die plattelandse kiesafdelings

gesetel. Die blanke bevolking van die Boland was oorwegend sterk

Nasionaalgesind, maar in sommige kiesafdelings het die bruin stemkrag

die deurslag gegee. Die bruin stemme het hoofsaaklik na die V.P.

gegaan, aangesien die N.P. met sy uitgesproke segregasiebeleid

beslis nie op die ondersteuning van die bruin kiesers kon reken

nie. In ’n kiesafdeling soos Stellenbosch waar die N.P.-kandidaat

met 30 stemme verloor het, was daar byvoorbeeld 1140 bruin kiesers.

Die Paarl, wat deur die V.P. met 427 stemme verower is, het oor
60)

1107 bruin kiesers beskik.

Die Burger het geen doekies omgedraai oor die teleurstelling wat

die stedelike uitslae vir die Nasionaliste ingehou het nie. Dit

was teleurstellend dat die party nie daarin geslaag het om in

die stede meer stemme op hom te verenig nie, veral aan die Rand
61) '

met sy groot Afrikaanssprekende bevolking. Die koerant het dus 

ten sterkste aanbeveel dat die N.P. sy posisie in die stede ernstig

57. Le Roux en Coetzer, Die Nasionale Party, p. 172.
58. Die Burger, 22 Mei 1938.

59. Die Burger, 21 en 22 Mei 1938.

60. Die Burger, 22 Mei 1938.

61. Die Burger, 20 Mei 1938.
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in oënskou moes neem, omdat die stede met hul magtige Engelstalige
62)

pers nog steeds die vesting van anti-nasionale magte was.

Die verkiesing het ook Hertzog se agteruitgang binne sy eie party

aangetoon. Soos alreeds voor die verkiesing deur Die Burger voorspel
63)  —

is, was daar slegs 43 oud-Nasionale L.V.'s in die V.P. oor
. . . 64)

na die verkiesing. Volgens Tothill was dit ’n beplande strategie 

om Smuts-ondersteuners in vakante V.P.-kiesafdelings te nomineer.

Veral Louis Esselen, hoofsekretaris van die V.P., was hoofsaaklik 

vir hierdie organisasie verantwoordelik.^^ Hierdie plan sou uiteinde- 

lik in September 1939 noodlottige gevolge vir Hertzog inhou.

Die verkiesing het getoon dat die N.P. ’n krag was om mee rekening

te hou. Veral in die Parlement het die N.P.-span sy effektiwiteit

bewys. Hierdie L.V.'s was almal ervare politici, want die meeste

van hulle het al vanaf 1933 sitting in die Parlement gehad. Die

ander het weer ’n deeglike leerskool as lede van plaaslike besture
67)

gehad, voordat hulle tot die Parlement verkies is.

D.F. Malan het in ’n boodskap aan die N.P. -kieserskorps opgemerk

dat hoewel die N.P. in sommige opsigte teleurgesteld was, hy met

vasberadenheid en vertroue die toekoms tegemoet sou gaan. "Met

twintig lede in die vorige Volksraad het ons wondere verrig.

Met 27 moedige kampvegters vir ons Nasionale ideale kan ons nog

berge versit. Die feit dat ’n kwartmiljoen kiesers hulle agter

ons geskaar het ... maak die Nasionale Party by toeneming die
68)

bewaarder van ons volksiel en die toevlugsoord van die Afrikanerdom".

62. Die Burger, 23 Mei 1938.

63. Die Burger, 4 April 1938.
64. G.D. Scholtz, Dr. Hendrik Frensch Verwoerd, 1901-1966 Tweede Band (Johannesburg,

1974), p. 61.
65. F.D. Tothill, "Why General Smuts won on 4 September 1939" Kleio, vol. 19, 1987, p.7.

6 6. A.J. van Wyk, Vyf Dae (Kaapstad, 1985), pp. 18 - 19.

67. Scholtz, Dr. Hendrik French Verwoerd, p. 61.

6 8 . Die Burger, 20 Mei 1968.
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6.2.2 Die Voortrekkereeufees: Die Burger en die opwellinq

van Afrikaneremosies

Die eeufees was ’n luisterryke geleentheid wat Afrikanernasionalisme 

kragtig aangevuur het. Hierdie emosionele meelewing het ook weer 

die Afrikaners bewus gemaak van ’n onsigbare eenheidsband. Dit 

was veral belangrik omdat hierdie eenheid juis tydens die genoemde 

verkiesing maar power gelyk het.

Die ideaal om ’n monument ter ere van die Voortrekkers op te rig, 

het op 4 April 1931 tydens ’n F.A.K.-kongres in Bloemfontein vorm

aangeneem toe 'n Sentrale Volksmonumentekomitee in die lewe geroep
69) ’

is. Die regering was ook bereid om met die komitee te onderhandel

en op 13 Desember 1935 is aangekondig dat die regering ingestem

het om pond-vir-pond vir die oprigting van die monument by te

dra. Adv. E.G. Jansen is aangewys as die voorsitter van hierdie
■ • 70)

komitee, wat verantwoordelik was vir alle reelings.

Alreeds in Desember 1934 het J.J. Scheepers, sekretaris van die

komitee, in ’n brief ’n oproep om bydraes gedoen vir die oprigting
71)

van die monument in 1938. Daar was dadelik ’n wye belangstelling
■ 72)

vir die gedagte te bespeur, ook by talle lesers van Die Burger.

Gedurende Oktober 1936 is aangekondig dat besluit is om die monument 

op ’n kop naby Pretoria op te rig.

Omdat die regering so ruim bygedra het, sou die hoeksteenleggincj^ 

asook die onthulling van die monument ’n sterk staatskarakter dra.

69. Basson, J.G. Strijdom, p. 208.

70. N.G.S. van der Walt, Die Republikeinse Strewe (Potchefstroom, 1969), p. 167;

P.H. Kapp, "Die Voortrekkereeufees van 1938", Die Taalqenoot, November 1967,

pp. 11 - 12.

71. Die Burger, 8 Desember 1934.
72. Die Burger, 20, 24 en 31 Desember 1934; 12 Januarie en 14 Februarie 1935.

73. Die Burger, 7 Oktober 1936.
74. Van der Walt, Die Republikeinse Strewe, p. 167.
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’n Konfrontasie met die regering was egter onvermydelik, aangesien 

die regering die standpunt gehuldig het dat die feesvieringe op 

die wydste nasionale wyse gevier moes word.^^ Die tafel vir so 

’n konfrontasie is gedek toe daar op die A.T.K.V. se kongres in 

April 1937 besluit is om ’n simboliese Ossewatrek vanuit Kaapstad 

na Pretoria te organiseer. Die doel hiervan was om die fees ’n

suiwer Afrikanerfees te maak.

Vroeg in 1938 is in alle erns met die organisasie van die trek 

begin. Op 16 April 1938 is die reisplan deur die A.T.K.V. se 

Uitvoerende Raad goedgekeur en bekend gestel.^'* Versoeke het van 

orals begin instroom om die trek ook deur ander dorpe as op die 

reeds vasgestelde roete te laat trek. Die Volksmonumentekomitee

het die versoek entoesiasties gesteun en op hierdie aandrang is 

daar besluit om twee trekke te reel, die een na Bloedrivier en 

die ander na Pretoria.

Die Burger, het die trekgedagte sterk gépropageer deur ’n al hoe

wyer prominehsie daaraan te verleen. Vanaf ongeveer Mei 1938 tot 

aan die einde van die trekke het die koerant lewendige gestalte

daaraan verleen deur deurlopende verslae, foto's en briewe daaroor
79) '

te publiseer. Die koerant het gedurende die tydperk so volledig

soos ’n dagbroek oor alles wat rondom die trek plaasgevind het,

berig.

S.W. Pienaar, ’n jong verslaggewer, was spesiaal as verteenwoordiger
go)

saam op die trek om volledig te kon verslag doen. E.C. Pienaar, 

bekende taal- en kultuurkundige, het Die Burger se bydrae soos

volg verwoord, "... Die Burger se skitterende verslae in woord 

en beeld ... Hierdie was ’n taak so magtig en groots en omvangryk dat

75. Ibid., p. 150.
76. D. Mostert (saamsteller), Gedenkboek van die Ossewaens op die Pad van Suid-

Afrika. Eeúfees 1838 - 1939 (Kaapstad, 1940), pp. 38 - 39.

77. Die Burger 17 April 1938.
78. Mostert, Gedenkboek, p. 39.

79. Die Burger, Mei 1938 tot Desember 1938.

80. Die Burger, 25 Julie 1940.
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alleen die allerbeste en mees toegewyde reg daaraan laat geskied

het. Ek wil sonder vrees vir teenspraak beweer dat Die Burger

se personeel hierdie grootse taak aangedurf en uitgevoer het op

’n wyse wat die oorweldigende Afrikanervolksgebeure van 1938 in
81)alle opsigte waardig was".

Geyer was aanvanklik huiwerig oor die opwelling van emosies.

Hy het homself as ’n "verstands-Nasionalis" beskryf en daarom het
82)

emosies hom nie aangestaan m e .  Geyer het gevrees dat veral 

die Engelse pers die Afrikaners in hul meelewing as belaglik sou 

probeer voorstel en daarom spreek hy die hoop uit dat die waens 

en mense altyd die ware gees van die Trek sou weerspieel.^^

Geweldige geesdrif het die Afrikaners in Kaapstad beetgepak. 

Die aand voor die trek het meer as 3000 mense in die Kaapse stadsaal 

vergader en die dag daarna het meer as 10000 Kapenaars die twee 

waens in Kaapstad vaarwel toegejuig. Die geesdrif sou ’n aanduiding 

wees van dit wat nog voorgelê het. Die Kaaplandse administrateur

het met die vertrek van die waens ’n baie profetiese afskeidswoord
•• 84)

gerig, naamlik, "Die Trek sal ons volk se oe oopmaak".

Soos die waens op die pad gevorder het, het ’n bykans ongekende 

en ongehoorde gees van vaderlandsliefde die Afrikaners gepak. 

Die herlewing van die roemryke Voortrekkerverlede het emosioneel 

meegewerk dat die nasionale geesdrif met verloop van tyd byna 

tot massahisterie gedryf is.

Duisende briewe en versoeke het veroorsaak dat ’n ingrypende reorgani- 

sasie van die trek noodsaaklik was. Alle dorpe het naarstiglik 

probeer om die wa te ontvang. Alreeds op 1 September berig Die

81. Mostert, Gedenkboek, p. 39.

82. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Groot beslissings in my lewe,"p. 19.

83. Die Burger, 27 Junie 1938.

84. Die Burger, 5, 6 en 9 Augustus 1938.
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Burqer dat daar in plaas van die beplande twee, sewe verskillende
85)

waens op die trekpad sou wees. Teen die middel van November

het dit tot tien waens aanqegroei wat 15 verskillende roetes sou 
86)

bedien. Huwelike en doopplegtighede het in die skadu's van

die waens plaasgevind. Die gedagte van die trek is verder vasgevang

deur georganiseerde klipstapelings, waens oor nat sementblaaie

te laat ry en straatname na Voortrekkerhelde te vernoem. Die

Burger se beriggewing het deurgaans daarin geslaag om die trek

vir sy lesers te laat "lewe". So verwoord die koerant aangrypende

tonele wat op die trekpad afgespeel het. Berigte soos, "Riversdal
• • 87)

se duisende staan in welkome stortreen" en "8000 mense bevestig
DQ ■)

volkslewe op Oudtshoorn", was algemeen.

89)
Die meerderheid van die Afrikaners was diep geroer deur die gebeure.

Met verloop van tyd het die monumentgedagte selfs as tot iets

"heiligs" vir die groep ontwikkel. Daarom was daar ’n hewige verset

teen die besluit van die regering om aan die feesvieringe ’n staats-

karakter te verleen en om selfs die Britse volkslied tydens die

hoeksteenlegging te speel. Dit het so hewig uitgekring dat die
90)

' hele hoeksteenlegging byna daardeur verongeluk is. Hieroor

het ’n hele aantal briewe in Die Burger verskyn. Sats Oosthuizen

het selfs beweer dat dit ’n bespotting van die dooies se vryheidsideaal
91)

sou wees indien die Britse volkslied gespeel sou word. ’n Paar

dae later publiseer Die Burger ’n spotprent wat die hele problematiek

pragtig uitbeeld. Vi Voortrekkergees word voor die monument geskets

en die onderskrif lees, "Hier wil ek net luister na ’n lied wat
92)

uit my eie volk gebore is".

85. Die Burger, 1 September 1938.
86. Die Burger, 14 Oktober en 25 November 1938.

87. Die Burger, 25 Augustus 1938.

88. Die Burger, 5 September 1938.
89. Le Roux en Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4 , p. 212.

90. Die Burger, 6, 22 en 25 Julie 1938.

91. Die Burger, 22. Julie 1938.

92. Die Burger, 6 Julie 1938.
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Teen 1938 het die Unie nog geen amptelik aanvaarde volkslied gehad 

nie. By staats- of ander plegtighede is eenvoudig van die Britse 

volkslied gebruik gemaak. Die meerderheid van die Nasionaalgesinde 

Afrikaners was nie m|ey bereid om die toestand tot in lengte van 

dae te aanvaar nie. Die Stem van Suid-Afrika was vir baie van 

hierdie Afrikaners die aangewese en uitverkore volkslied. Dit 

het egter by die ̂ regering berus om erkenning aan ’n amptelike volks

lied te verleen. Daarom het F.C. Ej^^mus die saak gedurende 

April 1937 in die Volksraad geopper. Hertzog het hom snedig

geantwoord dat die Afrikaners nog so verdeeld oor die saak was 

dat hulle nog nie tussen "Die Stem" en "Sarie Marais" kon besluit 

nie. Die Burger het onverwyld en vurig geantwoord dat Hertzog

se stelling ’n bewys is van hoe uit voeling hy was met dit wat 

die meerderheid Afrikaners so na aan die hart gelê het.^^

Met die opening van die Parlement in 1938 is "Die Stem" naas die

Britse volkslied, wel in opdrag van Hertzog gespeel. Dit het
98)

egter groot spanning in die V.P. veroorsaak, waarna Hertzog

dadelik in die Volksraad verklaar het dat hy nie van plan was

om "Die Stem" tot volkslied te verhef nie en bygevoeg het dat
99) . .

daar steeds geen amptelike volkslied was nie. ’n Afvaardiging

van Engelssprekende Volksraadslede het nogtans vir Hertzog gaan

spreek. Hulle het veral hul ontevredenheid uitgespreek oor Hertzog

se verklaring dat "God Save the King" nie die amptelike volkslied

van die Unie was n i e . ^ ^ m  vredeshalwe het Hertzog daarna verklaar

dat daar geen sprake was dat "Die Stem" die Britse volkslied moes 
101)

vervang nie. Die Burger se vertolking hiervan was dat Hertzog

93. Die Burger, 10 November 1936.
94. Scholtz, Die Ontwikkeling van die Politieke Oenke van die Afrikaner Deel 7, 

p. 472.
95. Parlementêre debatte, vol. 29, 1937, kolom 4304.

96. Ibid., vol. 29, 1937, kolom 4308.

97. Die Burger, 7 April 1937.
98. R. Levitt, The Fusion Government Crises of 1938, with Special Reference to 

the Fourie Affair (Unpub. B.A.-Hons.-paper, U.C.T., September 1971), p. 13.

99. Parlementêre debatte, vol. 31, 1938, kolom 293.

100. Die Burger, 21 Februarie 1938.

101. Parlementire debatte, vol. 31, 1938, kolom 97.
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al weer voor die Engelssprekendes geswig het. Volgens Patrick 

Duncan het hierdie krisis amper op ’n skeuring in die V.P. uitgeloop]0"^ 

Daarom is dit nie vreemd dat Smuts gedurende die 1938-verkiesing 

spesiale moeite gedoen het om die Engelssprekendes te verseker

dat die Britse volkslied vir altyd die Unie se volkslied sou bly
• 104)m e .

102)

Op 31 Mei 1938, tydens ’n staatsplegtigheid te Robertshoogte,

is daar weens ’n misverstand wat later nooit opgeklaar kon word

nie,^"^alleenlik "Die Stem" g e s p e e l D i e  Engelstalige koerante

het dit as ’n ernstige flater voorgehou.1^  Min. Stuttaford het

uit reaksie as Minister bedank en H. Lawrence is in sy plek aangestel.

Kort hierna het Smuts en J.H. Hofmeyr vir Stuttaford oortuig om

sy bedanking terug te t r e k . ^ ^  Die uiteinde van die onderonsie

was dat Hertzog met ’n ekstra minister gesit het. Dit het ook

duidelik aangetoon dat die meerderheid Engelssprekendes se lojaliteit

ongetwyfeld nie by Suid-Afrika alleen gelê het nie. Op grond

van hierdie siening beweer Die Burger dat daar slegs ’n eenheid

verkry kon word indien alle inwoners lojaal teenoor een en dieselfde
109)

land, met een volkslied, sou staan.

Die tweespalt oor die saak het ’n hoogtepunt bereik met die bekend-

making deur die Volksmonumentekomitee dat albei volksliedere by
110 )

die hoeksteenlegging van die monument gespeel sou word. .

Die konfrontasie is op die spits gedryf toe die Nasionale Kultuurraad

’n dringende versoek gerig het dat die Britse volkslied nie by
' 111) 

die geleentheid gespeel moes word nie. Die Burger se briewekolomme

102. Die Burger, 5 Mei 1938.

103. B.C. 294, Patrick Duncan Papers, E.10.19.3.

104. Die Burger, 5 Mei 1938.
105. T. Cameron (hoofred.), Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika in Woord en Beeld 

(Johannesburg, 1986), p. 474.

106. Die Burger, 2 Junie 1938.

107. Cape Times, 1 Junie 1938.
108. Levitt, The Fusion Government Crisis of 1938, p. 18.

109. Die Burger, 16 Junie 1938.
110. Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4, p. 217.

111. Die Burger, 2 Julie 1938.
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het duidelik aangetoon dat menige ontstoke lesers nie die Britse 

volkslied by die geleentheid wou hoor nie. Volgens die koerant' 

het die vrees bestaan dat die geesdrif dramaties sou afneem indien 

die Britse volkslied wel by die geleentheid gespeel sou wor^i 

Dit was die aanloop tot ’n reuseprotesvergadering wat op Stellenbosch 

plaasgevind het. Op die vergadering is daar besluit om die reccing 

dringend te versoek om die besluit van die komitee te herroep.

Die regering het na aanleiding van die groeiende protes aangekondig 

dat hy nie meer die funksie as ’n staatsaangeleentheid beskou nie. 

Die Burger was verheug oor die aankondiging en het beweer dat 

die spontane en groeiende protes as ’n duidelike teken van volkseen- 

heid beskou moes word.

E.G. Jansen, voorsitter van die reëlingskomitee, het Hertzog genader

om as premier die plegtigheid waar te neem. Hertzog het ingewillig,

op voorwaarde dat hy die versekering kon kry dat sy optrede die

goedkeuring van die N.P. sowel as die Engelssprekende lede van

die V.P. geniet het. Op Jansen se versoek dat D.F. Malan die
116)

versekering moes gee, het Malan sy teleurstelling uitgespreek

dat Hertzog uitgenooi is voordat die N.P. se mening oor die saak

getoets is. Malan het sy spyt uitgespreek en verklaar dat hy

in die omstandighede nie die verwagte versekering aan Hertzog
117)kon verskaf nie. Gevolglik was Hertzog verplig om Jansen in

kennis te stel dat hy nie die hoeksteenlegging kon behartig het
. 118) 

m e .

Die hoeksteenlegging is uiteindelik deur drie vroue, almal nasate
• 119)
van Voortrekkerleiers, waargeneem. Meer as 200 000 mense het

112. Die Burger, 5 Julie 1938 tot 26 Julie 1938.
113. Die Burger, 22 en 23 Julie 1938.
114. Die Burger, 25 Julie 1938.
115. Die Burger, 27 Julie 1938.
116. D.F. Malan-versameling, 1/1/133: E.G. Jansen -  D.F. Malan, 10 Oktober 1938.
117. A.32, J.B.M. Hertzog-versameling, Band 47: D.F. Malan -  E.G. Jansen,14 Oktober

1938.
118. Die Burger, 19 Oktober 1938.
119. Die Burger, 29 Oktober 1938.
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die geleentheid in Pretoria bygewoon.^2^  Die Afrikanerdom het

tydens die trek ’n kragtige strewe na volkseenheid beleef. Die

Burger het daarop gewys dat dit nie ’n drang was wat na die voltooiing

van samesmelting ontstaan het nie, maar een "... om almal wat

in een party bymekaar hoort omdat hulle dieselfde ideale en beginsels
121)

huldig, in ’n party saam te bring ..."

6.3 Dorloq of neutraliteit? .

Met die bewindsaanvaarding van Hitler in Duitsland in Januarie 

1933, het toenemende spanning in Europa ontwikkel. Hitler het 

onder meer gee’is dat al die knellende bepalings wat Duitsland 

met die Vrede van Versailles in 1919 opgelê is, verwyder moes 

word. Die gesloer hiermee het meegebring dat Duitsland die Volke-
, I 11
het
123)

122)
bond verlaat het en vanaf Maart 1935 openlik tot herbewapening

oorgegaan het.

Smuts het geglo dat die Unie se taak bintae die Britse

Ryk geleë was. Hy het openlik erken dat hy oor die saak met Hertzog

verskil het en dat daar vir hom geen sprake van neutraliteit bestaan
124)

het indien Brittanje aangeval sou word nie. Malan weer was oortuig
125)

dat daar geen sodanige plig meer bestaan het nie. Hierdie stand-

punte het vanaf 1933 tot met die uitbreek van die oorlog in 1939

in ’n verbete stryd ontwikkel wat deur die oplaaiende spanning 

in Europa aangevuur is.

120. Die Burger, 17 en 19 Desember 1938.
121. Die Burger, 21 Desember 1938.
122. Die Burger, 15 Oktober 1933.
123. Die Burger, 17 Maart 1935.
124. Parieroentere debatte, vol. 25, 1935, kolom 31.
125. Scholtz, Die Ontwikkeling van die Politieke Denke van die Afrikaner Deel

7, p. 636.
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Begerig dat die nuwe party moes slaag, was Hertzog genoodsaak

om met groot versigtigheid ten opsigte van die vraagstuk op te
126)

tree. Hertzog het die standpunt gehuldig dat die Unie die reg 

tot neutraliteit het, terwyl Smuts dit betwis het. Ter wille

van die behoud van die V.P. is besluit dat daar oor die saak verskil
127)

mag word. Dit het nietemin steeds beteken dat die Unie nie

sonder raadpleging van die Parlement by ’n oorlog betrokke ken
128) **

raak nie. Die N.P. het hierdie reeling nie as ’n waarborg vir

neutraliteit beskou nie en het die V.P. gewantrou omdat die party
129)

nie onomwonde Suid-Afrika se neutraliteit wou verklaar het nie.

Hertzog het, om die saak nog meer kommerwekkend te maak, vredeshalwe

geen openlike standpunt gehuldig nie; Smuts, daarteenoor, het

ronduit verklaar dat die Unie hom ten tye van ’n oorlog by Brittanje

moes skaar. Die Burger het die "draadsitter-houding" van Hertzog 
130) .. ,

skerp aangeval. Volgens die koerant was dit onmoontlik om die

Unie as onafhanklik voor te stel sonder dat sy neutraliteit amptelik
131)verklaar word nie. ' Verder het Die Burger onomwonde beweer 

dat Hertzog se stilswye oor die saak die indruk geskep het dat

Suid-Afrika alreeds gekompromitteer was om aan so ’n oorlog deel
, 132)
te neem.

Hertzog het hom gevolglik in ’n uiters netelige posisie bevind.

Hy kon hom nie by voorbaat tot neutraliteit verbind het nie, want

dit sou die V.P. beslis uitmekaar laat spat het - iets wat hy
133)

ten alle koste wou verhoed. Hertzog was dus nie bereid om ’n 

politieke rusie te ontketen alleen op grond van ’n hipotetiese

oorlog in Europa nie. Die Burger het egter geen begrip vir Hertzog

se posisie getoon nie, maar hom eerder voorgestel asof hy die

V.P. se belange bo die van die Unie gestel h e t J ' ^

126. J.H. le Roux (e.a.), Generaal J.B.M. Hertzog. Sy Strewe en Stryd Volume 2 (Johan
nesburg, 1987), p. 628.

127. L.L. Ils le y, "The War Policy of South Africa", American Political Science Review, 
Vol. XXXIV, December 1940, p. 1179.

128. Die Burger, 2 Augustus 1935.
129. Die Burger, 4 Augustus 1935.
130. Die Burger, 1 Februarie 1935.
131. Die Burqer, 5, 6 en 20 Februarie 1935.
132. Die Burger, 16 en 27 Julie, 3 September en 12 November 1934.
133. Le Roux (e.a.), Generaal J.B.M. Hertzog, p. 629. '
134. Die Burger, 22 en 28 Julie 1937.
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Dwarsdeur 1937 het Die Burqer qereeld op die qevaar van ’n Europese 
135) -

oorlog gewys. Die koerant het sy lesers ook ingelig aangaande

die wyse waarop lande soos België, Holland, Switserland, Denemarke

en Swede teen 1937 hul neutraliteit verklaar het en het te kenne

gegee dat dit die enigste manier blyk te wees waarop Suid-Afrika
136)

buite die Europese spanning kon bly.

Vroeg in 1938 het Hitler hom reeds sterk genoeg geag om ’n program

van gebiedsuitbreiding te begin. Gedurende Maart 1938 het hy
137) '

Dostenryk beset. Die Burger het die krisis dadelik aan die algemene

verkiesing gekoppel deur te beweer dat kiesers wat vir die V.P.

sou stem, medeverantwoordelikheid sou aanvaar vir ’n beleid wat
138)

die Unie onvermydelik in ’n Europese oorlog sou dompel.

Tydens die verkiesing het Smuts konsekwent verklaar dat die Unie 

as lid van die Statebond Brittanje daadwerklik tydens ’n moontlike 

oorlog moes bystaan.

Die Burger het voortgegaan om daagliks van die spanning in Europa 

te berig en die hoogtepunt van die oplaaiende krisis in swart

hoofbanieropskrifte aan te kondig. Die Burger het deurgaans ’n

gees van bekommernis oor die Europese onrustigheid uitgestraal 

en daarom verbeeld sy spotprenttekenaar, Boonzaier, hierdie gevoel 

in ’n spotprent. "Vrede" kom by die deur in waar die vier grotes 

sit en beraadslaag en sy sê, 'Ek is bly om hulle bymekaar te

sien: maar hoe lank gaan dit duur'?

Stygende onrus binne die N.P.-geledere oor Smuts se konsekwente 

standpunt het Malan genoop om in die Parlement by die V.P. aan 

te dring op die bekendmaking van die party se amptelike beleid

135. Die Burger, 15 Maart, 17 Mei, 2 en 5 Julie 1937.
136. Die Burger, 22 en 28 Julie 1937.
137. Scholtz, Die Ontwikkelinq van die Politieke Denke van die Afrikaner Deel 7, 

p. 648.
138. Die Burger, 15 Maart 1938.
139. Die Burger, 16 en 22 Maart, 14 en 28 April, 11 Mei 1938.
140. Die Burger, 5 Oktober 1938.
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' I ̂  I / /
oor die vraagstuk. Hertzog het in die debat erken dat Suid-

Afrika ’n verantwoordelikheid het om Brittanje ten tyde van ’n oorlog

te steun, maar hy het dit beklemtoon dat dit slegs kon gebeur

indien Brittanje direk aangeval sou word.^2  ̂ Na aanleiding van

hierdie uitspraak het Die Burger ’n ernstige beroep op alle oud-

Nasionaliste in die V.P. gedoen om na die N.P. terug te keer om

sodoende deelname aan ’n Europese oorlog af te weer. Volgens die
143)

koerant was Hertzog binne die V.P. nie daartoe in staat nie.

Aan die einde van September 1938 het die kabinet die Europese

krisis bespreek. Tydens die vergadering is ’n verklaring, opgestel
144)

deur Hertzog, indringend bespreek. Dit het na bewering feitlik

woordeliks met Hertzog se mosie tydens September 1939 se neutrali- 

teitsdebat in die Volksraad ooreengekom en dit is voor die kabinets- 

vergadering deur Smuts, Pirow en Havenga, as ’n soort binnekabinet, 

goedgekeur. ̂ ^ m u t s  het blykbaar, sonder die medewete van sy kollegas 

in die ou S.A.P., ingestem om die verklaring te ondersteun. Op

die genoemde kabinetsvergadering van 22 September het die voile
- 146) -

kabinet die verklaring van Hertzog eenparig aanvaar. Die mosie

het Suid-Afrika se neutraliteit in Europese sake gewaarborg.

Gedurende 1940 het Hertzog vir Smuts van troubreuk beskuldig,

omdat hy nie hierdie mosie eerbiedig het nie. Smuts het geantwoord

dat die ooreenkoms of mosie slegs op die Tsjeggiese krisis betrekking
I . r I 147) 

gehad het.

141. Parlementêre debatte, vol. 23, 1938, kolomme 1111-1112, 1674 en 1687-1688.
142. Die Burger, 25 en 26 September 1938; Parlementêre debatte, vol. 32, 1938,

kolomme 3579 -  3581.
143. Die Burger, 26 en 28 September 1938.
144. Le Roux (e.a.), Generaal J.B.M. Hertzog, p. 643.
145. C.M. van den Heever, Generaal J.B.M.Hertzog (Johannesburg, 1943), p. 694.
146. W.K. Hancock, Smuts. The Fields of Force, 1919-1950 (Cambridge, 1968), p.285;

Van Wyk, Vyf Dae, p. 53; Van den Heever, Generaal J.B.M. Hertzog, pp. 691 
-692; 0. Pirow, James Barry Munnik Hertzog (Cape Town, geen datum), p.
226 -  227.

147. Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4, p. 249.
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Op ’n groot, landwye kongres wat in November 1938 gehou is, het 

die N.P. sy eie beleid baie duidelik gestel. Malan se mosie ten

gunste van ’n neutraliteitsbeleid is eenparig aanvaar.

Gedurende Maart 1939 het Hitler Tsjeggo-Slowakye binnegeval en
1 lx 9

die gebied tot ’n Duitse "protektoraat" verklaar. 'Brittanje het 

dadelik besluit om aan Pole en Roemenie waarborge te verleen dat 

indien hulle aangeval sou word, hulle op Brittanje se steun kon

staatmaak.

In Suid-Afrika het ’n meningsverskil oor moontlike oorlogsdeelname

sedert Maart 1939 aanleiding gegee tot verskeie landswye byeenkomste

en petisies. Die Burger het voortdurend die regering oor sy verwar-

rende neutraliteitsbeleid aangeval en oud-Nasionaliste in die
151)

V.P. is tot openlike standpuntinname hieroor aangespoor. In ’n

hele reeks hoofartikels gedurende April 1939 het Die Burger die
' 152) --------

"oorlogsbeleid" ontleed en vurig gekritiseer. Gedurende Meimaand

het die vier provinsiale leiers van die N.P. ’n dringende oproep

tot sy ondersteuners gerig om die protesvergaderings by te woon

en ’n versoekskrif met die opskrif "Hou Suid-Afrika neutraal” te 
153)onderteken. ' Die Burger het ook sy lesers daadwerklik aange-

154) -
moedig om dit te onderteken. Volgens die koerant was die

meerderheid van Suid-Afrika se inwoners ten gunste van ’n neutrali

teitsbeleid, behalwe die Engelssprekendes wat duidelik ten gunste
155)van steun aan Brittanje was. Die aanvalle van die Engelse koerante,

veral The Argus en die Cape Times, was heftig en hulle het Die
156)

Burger selfs beskuldig dat hy ’n Nazi-ondersteuner was.

Drie weke voor die uitbreek van die oorlog het Die Burger profeties 

berig dat die oorlogsgesindes die meerderheid in die Volksraad

was. Hierdie groep was volgens die koerant op groot skaal besig

148. Die Burger, 10 November 1938.

149. Die Burger, 16 Maart 1939.
150. Mulier, Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis, p. 451.

151. Die Burqer, 20 - 24 Maart 1939.

152. Die Burqer, 10, 13, 19-21, 28 - 29 April 1939.

153. Die Burger, 15 Mei 1939. .

154. Die Burger, 22 April 1939.
155. Die Burger, 16 Mei 1939.
156. Cape Times, 10 June 1939; Cape Argus, 25 August 1939.
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om steun vir hulle saak te werf. Die "veldtog" het Malan aangespoor 

om ’n beroep op die regering te doen om die Parlement te ontbind 

sodat die kiesers self oor die vraag van neutraliteit kin®^ 

beslis.

157) '

Die oorlog het op 1 September ’n werklikheid geword toe Duitsland

Pole binnegeval het. Brittanje het dadelik Vi ultimatum aan Duitsland

gestuur. Dp 3 September het dit verval en Brittanje het oorlog
159)

teen Duitsland verklaar en die oomblik van besluitneming het

Suid-Afrika in die gesig gestaar. Volgens wet sou die dienstyd

van die ou senaat op 5 September verstryk en die nuwe sou eers

op 24 Oktober verkies kon word, die datum waarop die Parlementsitting

in aanvang sou neem. Dié wetsontwerp het bepaal dat die nuwe

senaat verkies kon word, maar dat die bestaande een tot en met
161)

Oktober sou kon funksioneer. Met die oog op die vinnige versleg-

ting van die Europese toestand was dit vir die regering klaarblyklik
162)

onwenslik om die land sewe weke sonder ’n senaat te regeer.

Op Saterdag 26 Augustus het die regering aangekondig dat die Volks-

raad op Saterdag 2 September byeen sou kom om tydens ’n buitengewone
163)

sitting die Senaat se dienstermyn te verleng. Volgens Van

Wyk was die Senaatkwessie vir Hertzog ’n turksvy en vir Smuts en

sy ondersteuners soos "manna uit die h e m e l " . ^ ^  Hertzog het ses

jaar lank daarvan weggeskram om sy party se eenheid ten opsigte

van neutraliteit te toets. So ’n toets was op hierdie tydstip
. . 165)

onvermydelik en sou rampspoedige gevolge vir Hertzog inhou.

Op Vrydagoggend 1 September is Malan na Hertzog genooi met die 

doel om sy steun te verkry vir die snelle deurvoering van die

157. Die Burger, 14 Augustus 1939.

158. Die Burqer, 22 Augustus 1939.

159. Die Burqer, 2 - 4  September 1939.

160. Die Burqer, 28 Augustus 1939.
161. M.P.A. Malan, Die Nasionale Party. Sy Stryd en Sy Prestasies, 1914-1964 (Kaapstad,

1964), p. 186. '
162. A.1890, A.L. Geyer-versameling,"Dit start in duie", 9 September 1939.

163. Die Burqer, 28 Augustus 1939.

164. Van Wyk, Vyf Dae, p. 12; Basson, J.G. Strijdom, p. 259.

165. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 653.
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Senaatwetsontwerp. Hoewel die N.P.-koukus eers die middag die
166) '

saak sou bespreek, het Malan sy samewerking belowe. Tydens die

gesprek het Hertzog die indruk geskep dat hy neutraal wou bly,

maar dat daar van sy ondersteuners was wat die teenoorgestelde 

standpunt ingeneem het.

Die N.P.-koukus het tot laat in die nag oor die spesifieke saak

geargumenteer. Hulle wou die regering se verleentheid gebruik

om ’n bespreking van die buitelandse situasie af te dwing en sodoende

die wetsontwerp oor die senaat vereers ter syde te stel. Die N.P.-

lede het gevrees dat Hertzog sou wegkom van 'n bespreking van die
168)

neutraliteitskwessie. Daar is besluit dat Hertzog met ’n aanbod

van steun genader moes word mits hy sou besluit om neutraa?^

te bly. Malan het die besluit dadelik in briefvorm verwoord,

en per hand deur P.O. Sauer laat a f l e w e r S a u e r  is vriendelik
171)

ontvang, maar is sonder enige antwoord weer terug na Malan.

Die volqende oqqend het Die Burger ’n voorbladartikel gepubliseer
1 7 2 )

waarin Malga voorspel het dat Suid-Afrika ongetwyfeld in die

oorlog sou beland. Hy het sy bewering gestaaf aan die hand van

Smuts se invloed in die V.P. wat sterk toegeneem het. Malga se

hoofinformant was Louis Esselen, ’n man wat altyd goed ingelig,
173)

toeganklik en hulpvaardig was. Boonzaier verbeeld die gevoel

in die N.P. met Hertzog wat hy onder ’n wegwyser geteken het, wat

"Oorlog of Neutraliteit" aandui. In sy hande het hy ’n brief "Belange

van S.A." vasgehou. Die onderskrif, "Laat hom si watter pad hy
174)

gaan volg", verklaar die tekening baie duidelik.

166. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 653.

167. Van Wyk, Vyf Dae, p. 24.
168. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Dit stort in duie", 9 September 1939.

169. Ibid.
170. D .F.Malan-versameling, 1/1/1955: D.F. Malan - J.B.M. Hertzog, 1 September

1939.
171. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 655.

172. Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4, p. 261; Le Roux, Generaal 

J.B.M. Hertzog, p. 654.

173. Van Wyk, Vyf Dae, p. 27.

174. Die Burger, 2 September 1939.
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Die V.P.-koukus het glad nie voor die sitting vergader nie. Hertzog

het geoordeel dat dit onnodig was om die verlenging van die Senaat 
175)

te bespreek, en wou moontlik verdeeldheid tydens so ’n vergadering

uitskakel.

~ 176)
Op Saterdagmore 2 September is die Parlementsitting op die

gebruiklike wyse deur die goewerneur-generaal, P. Duncan, sonder
177)

enxge swier geopen. Tydens die oggend se debat het Hertzog

belowe dat hy, na raadpleging met sy kabinet, die eerskomende Maandag

’n beleidsverklaring namens die regering in die Parlement sou aankon-
1 < * ■  

dig. Pirow vertel dat hy die oggend, na afloop van die sitting,

vir Hertzog ingelig het oor die teenkanting wat hy van Smuts moes

verwag. Volgens hom was Smuts en sy vertrouelinge juis besig

om stemme ten gunste van Smuts se standpunt te werf. Hertzog het

hierna sy sekretaris versoek om die kabinetslede in kennis te
179)

stel van ’n kabinetsvergadering in die loop van dieselfde middag.

Tydens die vergadering het die onversoenbare standpunte dadelik 

na vore gekom. Hertzog was van mening dat die neutraliteitsooreen- 

koms, wat in September 1938, tydens die Tsjeggiese krisis, deur 

die kabinet goedgekeur is, steeds van toepassing was. Syns insiens 

het die Europese situasie nie wesenlik verander nie. Hertzog

het geglo dat Suid-Afrika nie direkte belang by Brittanje se waar

borge aan Pole gehad het nie. Smuts weer het ’n lang verduideliking 

gegee waarom die situasie sedert September 1938 dramaties verander

het. Volqens hom het Duitsland die vrede en vryheid van die wereld
180)

bedreig en daarom kon die Unie nie neutraal bly nie.

175. Scannell, Keeromstraat 30, p. 181.
176. Die Burger, 2 September 1939.

177. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 655.

178. Pariementêre debatte, vol. 36, 1939, kolomme 7 - 8 .

179. Pirow, James Barry Munnik Hertzog, p. 245.
180. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 660; Le Roux & Coetzer , Die Nasionale

Party Deel 4, pp. 261 - 262; Pirow, James Barry Munnik Hertzog, pp. 245 -

246.
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Smuts het tussen 1 Oktober 1938 en 23 Augustus 1939 ten minste
181) ^

20 toesprake gelewer waarin hy breedvoerig oor die wereldtoestand

uitgewy en oor die invloed daarvan op Suid-Afrika bespiegel het.

Telkens het hy na Suid-Afrika se plig om hom by Brittanje te skaar,

verwys. Hancock bevestig dit dat Smuts deurgaans dieselfde standpunt 
182)

gehuldig het, Dit was Hertzog wat blind hiervoor was, ten

spyte daarvan dat Die Burger by herhaling op hierdie wesenlike 

verskil tussen Hertzog en Smuts gewys het. Daar het geen twyfel 

by die koerant bestaan dat Smuts en sy ondersteuners die Unie

in ’n oorlog betrokke sou maak nie.

Tydens die kabinetsvergadering het daar ’n stemming oor die saak

plaasgevind. Die uitslag was ten gunste van die deelname aan

die oorlog. Op min. Reitz na, het hierdie stemming op taalgrondslag

plaasgevind: Engelssprekendes vir Smuts en Afrikaanssprekendes
183)

vir Hertzog.

Die volgende dag, Sondag 3 September, het ’n groep van Malan se
184) ,

volgelinge by hom aan huis vergader. By die geleentheid is

besluit om weer ’n brief aan ^Hertzog te stuur, in ’n laaste poging

om die Unie neutraal te hou. Die groep was onbewus van die 

besluit wat die kabinet tydens Saterdag se blitsvergadering oor 

die saak geneem het. Die brief moes egter as ’n morele onderskraging 

vir Hertzog gedien het.

Malan is dieselfde aand na Groote Schuur ontbied. Daar is hy 

baie vriendelik deur Hertzog, Havenga, Pirow, Fourie, Kemp en 

Fagan ontvang en oor die kabinetskeuring ingelig. Hertzog het 

daarna die mosie wat hy by die Volksraad sou indien, voorgelees

181. Die Burger, 1 Oktober 1938 - 23 Augustus 1939.

182. Hancock, Smuts. The Fields of Force, p. 315.

183. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 661.
184. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Dit stort in duie", 9 September 1939.

185. D.F. Malan, Afrikaner Volkseenheid en my Ervarinqs op die Pad Daarheen (Kaap

stad, 1959), pp. 174 - 175.



177

en aan Malan gese dat die "Engelse" dit nie wou aanvaar nie. Malan

het hulle die versekering gegee dat die N.P. die mosie sou onder-
, 186) 

steun.

In hierdie dolle omstandighede het ’n kommunikasiegaping tussen

Geyer en Malan ontstaan. Geyer sou daaroor skryf dat "...Die

Burger deur sy vriende in die steek gelaat is". Geyer het die

Sondagaand ’n venynige hoofartikel geskryf, onbewus dat hy op ’n

dwaalspoor was. Hy is vroeër die aand deur F.C. Erasmus ingelig

oor Sauer se besoek aan Hertzog en laasgenoemde se boodskap aan

Malan. Op grond hiervan was Geyer en Erasmus dit eens dat die

kabinet teen neutraliteit besluit het, en het steeds vermoed dat

Hertzog alma.1 sou probeer bevredig deur ’n beleid van passiewe

krygsvoering. te volg.. In die hoofartikel beweer Geyer dat so

’n beleid ’n sluwe manier sou wees om Suid-Afrika in die oorlog 
187) ,

te dompel. Die Smuts-koerante het die Maandag met die korrekte

weergawe op straat verskyn.

Die Maandagmore is die Senaatswetsontwerp vinnig afgehandel.

Hertzog het daarna opgestaan en die Huis van die onoorbrugbare
188) ♦ 

skeuring in die kabinet meegedeel. Daarna het Hertzog ’n mosie
* 189)

voorgestel wat gekwalifiseerde neutraliteit bepleit het. In

die laaste gedeelte van sy toespraak het hy egter byna vir Hitler
190) 191) .

gelyk gegee en hiermee sy saak benadeel. Smuts het die voorstel

geopponeer en in sy betoog beklemtoon dat Hitler wereldoorheersing
1 9 2 ) .  .

beoog en daarom gestuit moes word. Die debat wat hierop gevolg

het, het hewige en emosionele besprekings uitgelok. Om nege-uur

die aand is die voorstel en amendemente deur die Speaker tot stemming

gebring. Smuts se amendement ten gunste van oorlog is met 80

186. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Dit stort in duie", 9 September Í939.

187. Die Burger, 4 September 1939; A.1890, A.L. Geyer-versameling, Dit stort in

duie, 9 September 1939.

188. Parlementêre debatte, vol. 36, 1939, kolom 25.

189. Le Boux & Coetzer, Die Nasionale Party, Deel 4, p. 264.

190. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Dit stort in duie", 9 September 1939.

191. Hancock, Smuts. The Fields of Force, p. 321; A. Paton, Hofmeyr (Cape Town,

1964), p. 256.

192. Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party, Deel 4, p. 266.
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teenoor 67 s-temme aangeneem, terwyl Hertzog se voorstel met dieselfde 

hoeveelheid stemme verslaan i s . ^ ^

Onmiddellik na afloop van die debat het Hertzog vir Duncan versoek

om die Parlement te ontbind en 'n algemene verkiesing uit te skryf.

Die dag daarna het Duncan vir Hertzog in kennis gestel dat hy

nie aan die versoek kon voldoen nie. Volgens hom het Hertzog

self in die verlede herhaaldelik te kenne gegee dat die Parlement

oor die kwessie van neutraliteit moes beslis. Die uitslag van

die debat het verder ook getoon dat Smuts voldoende steun gehad
194) '

het om ’n nuwe regering te vorm. Half ironies verklaar Die Burger

dat Duncan binne sy bevoegdheid opgetree het, maar dat dit dwaas
195)

was om so ’n gewigtige saak in die hande van een persoon te plaas.

Op 5 September het Hertzog as premier bedank en die dag daarna

is Smuts versoek om ’n kabinet saam te stel. Dieselfde dag het
196)

Suid-Afrika amptelik oorlog teen Duitsland verklaar.

Dit bly sekerlik een van die belangrikste vrae waarom Smuts se 

standpunt geseëvier het. Die antwoord hierop lê gedeeltelik in 

die debat self opgesluit. Dubbeld soveel toesprake vir as teen 

die oorlog is in die debat aangehoor. Hertzog en sy ondersteuners 

was van mening dat indien Smuts se standpunt sou wen, Duncan onge- 

twyfeld ’n algemene verkiesing moes uitroep. Daarom wou die Hertzog^- 

manne die debat so spoedig moontlik agter die rug kry. Die groep 

het hul hand met rampspoedige gevolge oorspeel. Hertzog, die 

outokraat, het ook nie geduld gehad om sy eie standpunt te laat 

herhaal nie en sodoende is daar nie genoeg klem op. die belangrikste 

feite gelê nie.

193. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Dit stort in duie", 9 September 1939.
194. Le Roux & coet2er, Die Nasionale Party Deel 4, p. 268; B.C. 294, Patrick

Duncan Papers, A. 27, 2, Patrick Duncan version, 6 September 1939.

195. Die Burger, 6 September 1939.
196. Die Burger, 7 September 1939.

197. Van Wyk, Vyf Dae, pp. 112 - 114.
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Die ander gedeelte van die antwoord le in Smuts se posisie binne 

die V.P. opgesluit. Ter wille van eenheid het Hertzog nooit sy 

standpunt ten opsigte van neutraliteit so uitdruklik as tydens 

die debat gestel nie. Jare lank het hy toegelaat dat sy posisie

binne sy party verswak word. Indien hy sy standpunt gereeld en 

onomwonde gestel het, sou daar waarskynlik geen verkeerde verwagtinge 

geskep kon word nie. Die Burger het juis oor ’n lang tydperk gereeld 

hierdie onbesliste standpunt van Hertzog met agterdog bejeën.

Dud-Nasionaliste in die V.P. het op hul beurt vir Malan verant-

woordelik gehou vir Hertzog se nederlaag. Volgens hulle het Malan,

deur sy weiering om in 1934 te smelt, die Nasionale verteenwoordiging

in die V.P. ’n knou gegee. So beweer Pirow dat alhoewel Malan

uit eerlike oortuigings samesmelting teengestaan het, sy weiering

om tot die koalisiekabinet toe te tree, grootliks meegewerk het
198)

om die ou N.P. aan Smuts uit te lewer. Daarmee tesame het Hertzog

hom van baie Afrikaners vervreem. Hy het met verloop van tyd

skerp aanvalle op predikante en kultuurorganisasies gemaak-. Daarmee

het hy totaal uit die oog verloor dat hy besig was om diegene
199)

te na te kom wat hom voor koalisie gesteun het.

Smuts en sy ondersteuners het ook gaandeweg hul posisie binne

die V.P. versterk.^^ily het met goeie en subtiele beplanning sy

weg voorberei om Hertzog se plek in te neem. F.S. Crafford se

kommentaar is baie insiggewead. Hy se dat Smuts die vrugte gepluk

het van jarelange beplanning. "Dit was ’n meesterstuk van strategie.
201)

Dit was ’n triomf van diplomasie". Die Burger het gereeld na

"Slim Jannie" verwys en Geyer noem hom ’n meester-taktikus. Malan
- 202)

het al gedurende 1933 voorspel dat Smuts vir Hertzog gaan uitoorle.

198. P. Meiring, Jan Smuts die Afrikaner (Kaapstad, 1974), p. 141.
199. Van derWalt (e.a.), Geskiedenis van Suid-Afrika, p. 541.

200. Tothill, "Why General Smuts won on 4 September 1939", p. 7.

201. Malan, Die frasionale Party van Suid-Afrika, p. 188.

202. Malan, Die Nasionale Party van Suid-Afrika, p. 184.
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Die algemene gevoel onder die Nasionaliste was dat Smuts nie met 

die ondergeskikte posisie tevrede was nie en daarom het hy met 

verloop van tyd vir homself 'n beter posisie probeer inpalm. Die

ware oorsaak van Hertzog se nederlaag moet opgesluit lê in die 

feit dat Smuts se langtermynbeplanning een te veel vir Hertzog

was.

In Desember 1934 het Smuts samesmelting ingegaan met 57 ondersteuners

in die Volksraad. Teen 1939 het die getal reeds tot 70 aangegroei.

Tothill beweer dat die nominasiestryd vir die 1938-verkiesing

die een enkele doodsteek vir Hertzog was. Tydens die nominasiestryd

het Smuts sy ondersteuners in vakante V.P.-setels laat nomineer.

In agt kiesafdelings waar daar voor 1938 Hertzog-ondersteuners

gedien het, is daar nou Smuts-ondersteuners verkies. Tydens die

verkiesing is daar ’n verdere 3 L.V.1 s vir die V.P. verkies wat

Smuts-ondersteuners was.^"^ Hierdie stemme sou die verskil tussen

wen en verloor op 4 September 1939 maak. Malan het tydens die
204)

1938-verkiesing ook hierna verwys. In ’n insiggewende artikel

van Malga het hy bewys hiervan gelewer deur logiese redenering

dat met die ontbinding van die Parlement in 1938 daar meer oud- 

Nasionaliste as oud-Sappe was, maar dat die verkiesing die situasie 

omgekeer het.

Van Wyk beweer dat Louis Esselen vir baie van hierdie beplanning

verantwoordelik was. As hoofsekretaris van die V.P. het hy die

partymasjinerie sedert 1934 behartig en Smuts-manne ingestoot 

waar tevore Hertzog-manne w a s . ^ ^  C.J.S. Strydom, wat in die 

binnekringe van die V.P. beweeg het, beweer dat Esselen Smuts

se "mechanic" was wat elke "breakdown" in die partymasjien moes 

herstel. Esselen was nie net ’n "handyman" nie sê Strydom, "...

u  > 4. 4. <i 207>hy was n mag agter die troon".

Volgens Die Burger was Esselen die bes ingeligte persoon in die

203. Tothill, "Why General Smuts won on 4 September 1939", p. 7.

204. Die Burger, 23 Augustus 1939.

205. Die Burger, 4 April 1938.

206. Van Wyk, Vyf Dae, pp. 18 - 19.
207. P.V. 182, C.J.S. Strydom-versameling, Deel 1. "Persoonlike aantekeninge".
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V.P. Hy het al op 31 Augustus geweet dat Smuts ’n meerderheid

in die Parlement sou behaal. Dit is ’n verdere bewys van hoe deeglik
209)

Esselen met die oortuigings van die lede in sy party vertroud was.

208)

Die neutraliteitskwessie wat aanvanklik deur die V.P.-regering 

as ’n "akademiese vraagstuk" afgemaak is, het uiteindelik ewe ver- 

reikende implikasies as in 1914 gehad. Verder is Geyer se voorspel- 

ling van 1934 dat samesmelting ’n verbygaande verskynsel is, deur 

die gebeure as waar bewys. Die vooruitsig op Afrikanerhereniging 

het cteur die krisis weer baie sterk in die harte van mense opgevlam.

6.4 Kultuur of politiek?

6.4.1 Die Afrikaner-Broederbond

Die Afrikaner-Broederbond is in 1918 in Johannesburg gestig en 

in 1921 het dit ’n geheime organisasie geword. Gedurende 1930 is 

die organisasie na die Vrystaat uitgebrei en die jaar daarna is 

die eerste tak (afdeling) ook in Kaapstad gestig. Met verloop 

van tyd het die afdelings aangegroei tot 183 in 1945 met ’n ledetal 

van 2811.^^ Die doel van die organisasie was van die begin af 

om die Afrikaner se kultuurerfenis uit te bou en om doelgerigte 

pogings aan te wend om ’n republiek in Suid-Afrika tot stand te 

bring. 211)

Die A.-B. het in afdelings van 5 tot 50 lede gefunksioneer wat 

maandeliks vergader het. Die hoogste gesag of kongres, die Bonds- 

raad, het jaarliks vergader. Die Uitvoerende Raad (U.R.) is die

208. Die Burger, 3 November 1942.

209. Scannell, Keeromstraat 30, p. 181.

210. Wilkins & Strydom, The Super-Afrikaners, p. 47.
211. U.P.-Argief, Central Head Office, Division of Information, Subject File,

Broederbond, Wie Regeer Suid-Afrika, 1943 - 1965.
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hoogste gesag wat op die Bondsraad verkies word. Lidmaatskap

van die A.-B. was slegs op uitnodiging moontlik. Dit het baie

nie-lede laat glo dat die A.-B. dieselfde "... misterieuse geheim-
- ■ 213)

houding", in sy optrede geopenbaar het. Wat verder daartoe

meegehelp het? is uitsprake van A.-B.-leiers soos, "... die bond

het daarin geslaag om sy lede oral in beherende posisies te plaas**!^

In 'n spesiale verslag van 1943 wat aan die V.P.-hoofbestuur gestuur

is, is daar beweer dat die A.-B. sy invloed in elke sfeer van die
215) .

openbare lewe laat geld het.

212)

Daarom is dit van kardinale belang om die A.-B. se invloed op 

die politiek van die dertiger- en veertigerjare te bepaal. Binne 

die grys gebied van geheimhouding kan die invloed en veral die 

van individuele lede nie duidelik bepaal word nie. Dit is egter

waar dat die politiek, veral na 1934, in ’n groot mate deur die
.... 216)

A.-B. en sy lede beinvloed is.

Die A.-B. het in die jare van samesmelting en daarna begin om 

vooraanstaande Afrikaanssprekende leiers in hulle geledere op 

te neem. Dit het verseker dat daar ’n baie noue samewerking tussen

A.-B. lede en die leiers van die N.P. was.

Die A.-B. kon nie die Afrikaner se voile kultuurlewe alleen behartig

nie en daarom het hy die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings
217)

(F.A.K.) in 1929 laat stig. /Die F.A.K. sou daarna as die openbare 

arm vir die A.-B. kon dien. Bo en behalwe vir die stigting van 

die F.A.K. was die A.-B. ook die stukrag agter die Eerste Ekonomiese 

Kongres, die Onderwyskongres, die omskepping van die Universiteits-

212. Serfontein, Brotherhood of Power, p. 126.

213. B.M. du Toit, Beperkte Lidmaatskap (Kaapstad, 1965), p. 147.

214. U.P.-Argief, Central Head Office, Correspondence: Special Observations, Special

Police Branch, 25th Annual Meeting of the A.B., 15 December 1943.

215. Ibid., Division of Information, Subject File, Broederbond, Wie Regeer Suid- 

Afrika, 1943 - 1965.
216. Pogings om toegang tot die argief van die Afrikaner-Broederbond te verkry,

was onsuksesvol.
217. Coetzer & Le Roux, Die Nasionale Party. Deel 4, p. 206.
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kollege in Pretoria tot ’n volwaardige universiteit en die stiqtinq
oia)

van die Sentrale Volksmonumentekommissie. J Selfs die Ossewatrek
■ • 219)

van 1938 is deur die A.-B. geinisieer. Hiertydens is die

idee van ’n aksiefront binne die A.-B. gebore, wat uiteindelik
220)

tot die ontstaan van die O.B. aanleiding gegee het. Die A.- 

B. was dus duidelik ’n groot faktor in die kultuurlewe van die 

Afrikaanssprekendes.

Weens die Afrikaners se agterstand op ekonomiese gebied het 

die A.-B. in 1931 ’n buitengewone Bondsraad bele om die kommerwek- 

kende saak te bespreek. Daar is besluit om ’n Afrikaanse handels-

bank met Afrikaanse kapitaal te stig en sodoende het Volkskas
221) •• 

tot stand gekom. In 1938 het die U.R. begin met die reelings

van ’n Ekonomiese Volkskongres wat gedurende Oktober 1939 in

Bloemfontein sou plaasvind. Uit hierdie kongres het ’n omvattende

netwerk van verskillende organisasies ontstaan waardeur die

Afrikaner op ekonomiese gebied opgehef kon word. So het die

Ekonomiese Instituut, Reddingsdaadbond, Sasbank, F.V.B. en Saambou
• . 222 ) 

ontstaan.

Die Burger het by baie min geleenthede hom direk oor die A.-

B. uitgelaat. Soos alreeds verwys, was min van die koerant 

se redaksielede by die organisasie betrokke. Geyer en Recht 

Malan het beide die aanbod om lid van die A.-B. te word van

die hand gewys. Teen die einde van 1935 was slegs "Sambok"

Smith lid van die A.-B. Later sou Weber en Cillie wel lede

^ 223> van die organisasie word.

218. Serfontein, Brotherhood of Power, p. 24; Pelzer, Die Afrikaner-Broederbond, 
pp. 97 - 100.

219. Wilkins en Strydom, The Super-Afrikaners, p. 95. '

220. Du Toit, Beperkte Lidmaatskap, p. 161.
221. Serfontein, Brotherhood of Power, p. 34; Pelzer, Die Afrikaner-Broederbond, 

p. 124.

222. Serfontein, Brotherhood of Power; p. 34.

223. Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987. .
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By twee geleenthede tydens Geyer se redakteurskap het Die Burger 

wel tot ’n debat in verband met die A.-B. toegetree. In beide 

gevalle was dit ’n beskermende reaksie op openbare aanvalle wat 

deur eerste ministers teen die A.-B. geloods is. Die Burger 

het duidelik as ’n buffer in beide gevalle opgetree.

In die loop van 1935 het dit duidelik geword dat Hertzog die

A.-B. verantwoordelik gehou het vir die afkeurende houding wat
224)

in toenemende mate teenoor samesmelting voorgekom het. Aanvank-

lik het Hertzog slegs die A.-B. in ’n swak lig probeer stel,

maar het later besluit om die organisasie ’n nekslag toe te dien.

Tydens ’n openbare toespraak aan die begin van November loods
225)

hy ’n hewige aanval op die organisasie. In ’n briefwisseling

het die A.-B. juis hierdie optrede van Hertzog probeer verhoed.

Hertzog het hom egter nie by sy ooreenkoms met I. Lombard, sekre-

taris van die A.-B., gehou nie, waarin ooreengekom is om te

wag dat die U.R. hom sou antwoord, voordat hy in die openbaar
226)

daarop sou reageer.

In bogenoemde toespraak het Hertzog die A.-B. verantwoordelik 

gehou vir die verdeeldheid wat daar binne die Afrikaanssprekende 

volksgeledere was. Vir hom was die A.-B. slegs ’n geheime "Gesuiwer- 

de" Nasionale Party. Hertzog het selfs beweer dat D.F. Malan,

nadat hy lid van die A.-B. geword het, van ’n voorstander na

’n teenstander van samesmelting omgeswaai het, omdat die A.-B.
227) . •

dit van hom verwag het. Op ’n vergadering te Victoria-Wes

het Malan hom hierop geantwoord deur te sê dat die A.-B. niks

anders as ’n nie-politieke organisasie was nie, wat waar nodig

die Afrikaanse belange beskerm en bevorder het. Die Burger

224. Pelzer, Die Afrikaner-Broederbond, p. 68.

225. Carter, The Politics of Inequality, p. 25; Pelzer, Die Afrikaner-Broeder

bond, p. 56.
226. A.32, J.B.M. Hertzog-versameling, Band 25: I. Lombard - J.B.M. Hertzog, 

29 November 1935.

227. Die Burqer, 8 November 1935.
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het dit onderstreep en dit verder beklemtoon dat Hertzog se 

poging om die Engelssprekendes met die A.-B. bang te maak, ’n

toonbeeld van lae politieke spel was. Alhoewel Die Burger nie 

volkome op die hoogte van sake met die A.-B. se werksaamhede 
s * +

was m e ,  was die organisasie se beginsels vir die koerant aanvaar-

baar. Die Burger vind dit ook vreenrd dat Hertzog deur al die 

jare wat hy in die N.P. was, geen probleme met die A.-B. ondervind 

het nie. Die koerant wys ook op die teenstrydigheid in Hertzog

se uitlatings, naamlik dat die A.-B. rassehaters was, maar terself-
228)

dertyd erken hy dat daar ook V.P.-lede in die A.-B. was.

Geen kritiek, selfs nie eens teen die geheime aard van die A,-

B., het ooit in Die Burger verskyn nie. Onwillekeurig duik 

die vraag op of die besondere noue verbintenis tussen Geyer 

en Malan moontlik hiermee in verband gebring kan word. Die 

verbintenis tussen die N.P. en die A.-B. kan nie weggeredeneer 

word nie, maar die omvang van die wedersydse invloed bly steeds 

moeilik bepaalbaar.

Na hierdie aanval deur Hertzog het dit duidelik geblyk dat die

uiteenlopende politieke opvattinge wat na samesmelting ontstaan

het, nie langer binne die A.-B. met mekaar versoen kon word

nie. ’n Aantal V.P.-lede het daarom vrywillig uit die organisasie

bedank, terwyl daar verder ook nog ’n groot aantal ander A.-B.-
229)

lede uit die organisasie geskors is.

Gedurende die Tweede Wereldoorlog het Smuts baie .negatief teenoor 

die A.-B. gestaan. Van sy raadgewers het hom verder tot optrede 

teen die Bond aangemoedig. Senator A. Conroy, Minister van 

Lande, was een van hulle en het ook elke geleentheid aangegryp 

om die A.-B. in die openbaar aan te v a l . ^ ^  Maar omdat Smuts

228. Die Burger, 8, 9 en 16 November 1935.

229. Pelzer, Die Afrikaner-Broederbond, p. 56.
230. Wilkins en Strydom, The Super-Afrikaners, p. 80.
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so te se magteloos teenoor die doen en late van die A.-B. gestaan 

het, het hy die Militere Inligting asook die Polisie se Veiligheids-

tak aangese om ’n waaksame oog oor die A.-B. se bedrywighede te
231)

hou.

Die Veiligheidstak het verder ook ’n groot aantal ander Afrikaner-
232)

organisasies se telefoongesprekke gemonitor. Die lys organisasies

wat op die manier gemonitor is, bevestig die vendetta wat Smuts

teen die Afrikaanssprekendes gevoer het. Daar is selfs gesprekke

tussen N.P.-organiseerders, voor en tydens die 1943-verkiesing,
233)

op die manier gemonitor. Hierdie inligting kon dus deur die 

V.P. in die verkiesing gebruik word. In der waarheid was die 

verskynsel niks anders as die Unie se eie "Watergate" nie.

Gedurende Maart 1944 het die Militere Inligting ’n geheime verslag

oor die A.-B. aan Smuts beskikbaar gestel waarin aanbeveel is

dat die A.-B. vernietig moes word. Kragtens die oorlogsnoodregu-

lasies het Smuts in Desember 1944 tydens ’n V.P.-kongres ’n hewige

aanval op die organisasie geloods. Tydens die toespraak het hy

onder meer beweer dat dit duidelik was dat die A.-B. in ’n gevaarlike

en geslepe organisasie ontwikkel het. ’n Paar dae later het hy

’n kennisgewing in die Staatskoerant geplaas waarin alle onderwysers
236)

en staatsamptenare verbied is om aan die A.-B. te behoort.

Die Uitvoerende Raad van die A.-B. het dadelik gereël dat sulke

lede vrywillig kan bedank met dien verstande dat, wanneer die

noodregulasies nie meer sou bestaan nie, hulle om hertoelating

tot die A.-B. kon aansoek doen. In die proses het 1048 lede bedank,
237)

waarvan 807 later weer lidmaatskap van die A.-B. aanvaar het.

231. Serfontein, Brotherhood of Power, p. 63.
232. Die verslae oor gesprekke, wat deur die geheime polisie afgeluister is, 

is tans in die V.P.-argief beskikbaar.
233. Gesprekke tussen Frans Mentz en dr. G.E.N. Ross op 30 Julie, 5, 6 en 7 Augustus

1943.

234. V.P.-Argief, Central Head Office, Correspondence: Broederbond, March 1944.

235. Ibid., Division of Information, Subject File, Broederbond, Wie Regeer Suid-

Afrika, 1943-1965; Du Toit, Beperkte Lidmaatskap, p. 164.
236. Die Burger, 8 Desember 1944; Pelzer, Die Afrikaner-Broederbond, p. 56; D.F.

Malan-versameling, 1/1/2108, Die aanvalle op die Broederbond.

237. Pelzer, Die Afrikaner-Broederbond, p. 56.
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Die Burger het dadelik baie skerp op Smuts se optrede gereageer. 

Die koerant beweer dat daar nog nooit op swakker gronde inbreuk 

op die regte van individue gemaak is as met die regulasie nie. 

As Smuts dan op hoogte was van wat binne die A.-B. gebeur, moes 

hy bewyse van die Bond se ondermynende bedrywighede kon lewer,

iets wat hy nie kon doen nie. Volgens Die Burger was die meeste 

lede van die Smuts-kabinet lede van die Vrymesselary en daarom 

was dit baie gevaarlik om slegs die een geheime organisasie

te veroordeel en die werksaamhede van ander soos die Vrymesselary 

oor die hoof te sien. Daarom sê Die Burger dat Smuts nie teen

die A.-B. optree bloot omdat dit ’n geheime organisasie was nie,
238)

maar omdat dit 'n Afrikaanse geheime organisasie was. A.-

B.-lede wat staatsamptenare was, is deur Smuts beskuldig dat 

hulle die regering en sy werksaamhede ondermyn. Die Burger

het sarkasties beweer dat noudat die lede die staatsdiens moes

verlaat het, sou daar dus ook "... merkwaardige verbetering
239)

in die kabinet se hantering van landsvraagstukke wees".

Die Burger het in hierdie optrede van Smuts ’n goeie geleentheid

gesien om op Smuts en sy kabinet se swakhede te wys. Die algemene
240

leserspubliek, veral van die briefskrywers in Die Burger,

het die geldigheid van Smuts se aanval op die A.-B. in twyfel

getrek. Ook tydens ’n Parlementere debat in die 1945-sitting
241 1»

kon Smuts nie sy aanvalle staaf nie. Dit is byna ondenkbaar

dat hierdie aanvalle sonder enige klinkklare bewyse geloods 

is, terwyl die A.-B. juis so deeglik dopgehou is. Na aanleiding 

van bogenoemde debat beweer Die Burger dat die regering so erg

teen die A.-B. gekant was dat hy alle foute in die land op die

rekening van die A.-B. geplaas het. Volgens die blad was dit

238. Die Burqer, 8 Desember 1944.
239. Die Burger, 28 Desember 1944.
240. Die Burger, bv. 18, 20 en 24 Desember 1944. Die skrywers kon egter A.-

B.- lede gewees het. .

241. Parlementere debatte, vol. 54, 1945.
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so absurd dat daar selfs op ’n V.P.-kongres beweer is dat die

A.-B. veroorsaak het dat meer as 70 000 sak mielies êrens in
242)

Transvaal op ’n hoop gevrot het.

Die eintlike persoon in die V.P. wat by elke denkbare geleentheid

die A.-B. en ander Afrikaanse kultuurorganisasies aangeval het,

was senator A. Conroy. Die Burger het hom onder andere die
- 243)

"... opvlieende politieke woestaard" genoem. Conroy het ’n

beeld gehad van iemand wat na alle waarskynlikheid meer as enige

ander Parlementslid van die tyd deur die Speaker van die Parlement

versoek is om sy ongegronde uitlatings terug te trek. Gedurende

die Parlementere sessies van 1946, 1947 en 1948 het hy gereeld

die A.-B. en ander Afrikaanse kultuurorganisasies aangeval.

Hy en sy aanvalle is daarom voortdurend deur Die Burger onder

die loep geneem. Veral die rubriek, "Uit my Politieke Pen"
244)

sou gereeld na Conroy se "A.-B.-beheptheid" verwys. T.O.

Honiball het hom in karikatuur voorgestel as ’n grootmondmannetjie

en dit het grootliks bygedra tot die koerant se gereelde spottery 

met Conroy Conroy, se gereelde aanvalle op die A.-B. bevestig

dat die invloed van die A.-B., al is dit moeilik bepaalbaar,

nie onderskat kon word nie.

Die A.-B. se werksaamhede in Kaapland is nêrens duidelik gedokumen-

teer nie. Na alle waarskynliheid het die Bond ook nooit in

die tydperk 1934' tot 1948 ’n spesifiek Kaaplandse optrede van

stapel gestuur nie. Dit wat wel in die provinsie plaasgevind

het, was of plaaslike werksaamhede of dit was ’n deel van die

nasionale optrede van die Bond. Die Bondsraad het ook nooit
. 246)

gedurende die tydperk 1934 tot 1947 in Kaapland vergader nie,

242. Die Burger, 22 Maart 1945.

243. Die Burger, 27 Maart 1948.
244. Die Burger, bv. 10 Mei, 16 Augustus en 1 November 1947; 20 Mei 1948.

245. Die Burger, 27 Maart, 17 April, 24, 25 en 27 Mei 1948.

246. Pelzer, Die Afrikaner-Broederbond, p. 38.
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aangesien die meerderheid lede Transvalers was.

T.E. Donges was die enigste Kaaplander wat in die tydperk 1934
. 247)

tot 1948 lid van die U.R. was. Met die teenwoordigheid van

Kaapse N.P.-leiers, asook Burger-redaksielede soos Weber en

Cillie in die A.-B.-gestoeltes, is dit hoogs waarskynlik dat

’n wisselwerking tussen die A.-B., N.P. en Nasionale Pers bestaan

het. Die vraag ontstaan egter dadelik of die A.-B. ooit sy

geheime aard gebruik het om voorskriftelik te wees. Weber en

Cillie beweer egter beide dat die Bond na hul wete nooit so
, 248)

teenoor die koerant opgetree het nie. Die teendeel kan egter

ook nie met sekerheid bepaal word nie. Dit is wel moontlik

dat daar op plaaslike vlak, in nouer kring, wel persoonlike

bei'nvloeding kon plaasvind.

Alhoewel Die Burger hom nooit direk oor die werkwyse van die

A.-B. uitgespreek het nie, het die koerant hom deurgaans met 

die Bond se saak vereenselwig en het sodoende dit indirek bevoordeel.

6.5 Slotbeskouing

Die Burger se bydrae, soos uit hierdie hoofstuk blyk, was veral

in Kaapland van groot omvang. Die blad het die Afrikaner op 

kulturele gebied gedurig probeer saamsnoer in ’n poging om hom 

te help in sy stryd om die handhawing van sy beginsels. Teen 

1948 sou dit vir hom ook op politieke gebied die oorwinning

verseker.

Die koerant het onverpoos meegehelp om ’n gevoel van eie trots 

by die Afrikaner in te skerp. Die erns waarmee die koerant hom 

met hierdie gesindheidsaak bemoei het, kan sekerlik as ’n bydrae 

sonder weerga in die hele tydperk tussen 1934 en 1948 beskou 

word.

247. A.E. Bekker, Die lewe en loopbaan van T.E. Donges tot 194P (Ongepub. D.Phil.- 

proefskrif, U.S., 1987), p. 318.

248. Onderhoud met P.J. Cillié, 3 Junie 1987; Onderhoud met P.A. Weber, 20 

Januarie 1986.
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7 ‘ AFRIKANERS  HERENIG OF VERDEEL?

7.1 Hereniqinq

D.F. Malan en van sy volgelinge het geglo dat daar ’n hereniging

tussen alle eendersdenkende Afrikaanssprekendes moes plaasvind.

Dit is as praktiese politiek beskou omdat hierdie eenheid noodsaak-

lik was met die oog op die verkryging van die politieke mag.

D.F. Malan noem dit in 1936 die "wederopstanding" van die voorheen
1)

eensgesinde Afrikanerdom. Maar die jare van bittere antagonisme 

onder die Afrikaners sou egter nie sommer eensklaps verwyder 

kon word om die doel te kon bereik nie.

Die Burger het so ’n volkseenheid as iets beskou wat binne die
2)

groep aanwesig moet wees. Daarom beweer die koerant dat ’n 

volk slegs herenig kan word indien die mense wat die volk uitmaak, 

almal dieselfde "nasiebewustheid" besit. Volgens die koerant 

was dit die rede waarom die N.P. nie bereid was om te smelt 

nie; die party het geglo dat geen eenheid tot voordeel van 

die Afrikaanssprekendes binne die V.P. bereik sou kon word nie.^

Gedurende die eerste paar maande van 1939 het daar orals in

die Unie stemme ten gunste van politieke eenheid vir die Afrikaans-
4)

sprekendes opgeklink. Oor die wyse waarop hierdie eenheid 

bewerkstellig moes word, het Die Burger sy standpunt onomwonde 

gestel deur te beweer dat so ’n eenheid slegs tussen persone met 

dieselfde beginsels sou kon plaasvind en nie soos Hertzog beweer

1. Die Burger, 24 September 1936.

2. Die Burger, 9 November 1934.

3. Die Burger, 30 Januarie 1939.
4. M. Roberts & A.E.G. Trollip (eds), The South African Opposition 1939 - 

1945 (Cape Town, 1947), pp. 16 - 17.
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het, tussen politieke partye nie. Die Burger was duidelik 

in stryd met Hertzog wat sy standpunt ten opsigte van smelting 

by verskeie geleenthede in toesprake en gedurende die Trekfees- 

vieringe gestel het.^ Vroeg in Januarie 1939 onderstreep die 

koerant sy siening deur daarna te verwys as die "natuurlike 

wyse" waarop die eenheid bereik moes word. Die Burger stel

dit verder onomwonde dat hereniging ondenkbaar was terwyl lede
- "  7)van die party radikaal oor die inhoud daarvan verskil het.

Die uitslag van die oorlogsd'ebat in September 1939 het ’n kortston-
8)

dige band van vriendskap en eenheid geskep. Daar is egter

spontaan aanvaar dat van daardie oomblik af daar eenheid onder

alle Afrikaanssprekendes sou wees. Daarom het Hertzog by die

eerste samekoms van V.P.- en N.P.-lede wat vir Hertzog se mosie

gestem het, gesê dat die Afrikanervolk weer een is "... en

niks wat ek of die Doktor sou kon doen, sal die volk weer verdeel 
9)nie". Spoedig hierna sou dit blyk dat hierdie uitspraak tydens 

’n emosionele samekoms nie lank staande sou bly nie, ook weens 

die feit dat heelwat Afrikaanssprekendes vir Smuts gevolg het.

Die deursnee-Afrikaner was aanvanklik in vervoering oor die

moontlikheid van ’n hereniging. Die Burger berig dat die Afrikaners

mekaar op die "platform vertrap" het om Hertzog te groet met
10 )

sy vertrek uit Kaapstad op 6 September. Drie dae later het

daar meer as 75 '000 Afrikaners by ’n herenigingsbyeenkoms by

Monumentkoppie opgedaag. Tydens die byeenkoms was daar groot
11)

geesdrif vir die verrigtinge. Versoeningspraatjies was egter

5. Die Burger, 30 November 1938.

6. Die Burger, 21, 22, 25 en 28 November 1938.

7. Die Burger, 3 en 9 Januarie 1939.

8. Die Burger, 6 September 1939.
9. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Dit stort in duie", 9 September 1939.

10. Die Burger, 11 September 1939.

11. Die Burger, 11 September 1939.
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maklik, maar die uitvoering daarvan sou minder maklik wees. 

Vir langer as ses jaar het Afrikaners oor beginselsake mekaar 

op bittere wyse beveg. Daarmee tesame het die vraag bestaan 

wat voortaan die houding van die volgelinge van Hertzog sou 

wees ten opsigte van sake soos ’n republiek, die verhouding tot 

Brittanje, die rassevraagstuk en die bevordering van die Afrikaans

sprekendes se kultuur.

Vir J.G. Strijdom, C.R. Swart, H.F. Verwoerd en Eric Louw was

dit moeilik om Hertzog onvoorwaardelik om die nek te val. Hulle

het geredeneer dat daar nie van hulle verwag kan word om na

ses jaar van stryd te moet terugstaan nie. Daar was geen oor-

tuiging by hulle om Hertzog as bondgenoot te betrek, en boonop
12 ) -

die meeste van sy beginsels te moes aanvaar nie. Vir die groep

was die republikeinse beginsel baie belangrik en dit was dus 

duidelik dat die beginsel die onderhandeling vir hereniging 

kon vertroebel.

In Die Burger se briewekolomme het lesers dit duidelik gestel 

dat die N.P. nie bereid moes wees om veral ten opsigte van die 

republikeinse gedagte en ander beginsels enige kompromis te 

aanvaar nie. Van hierdie briewe was ’n duidelike weerspieeling

van die lesers se negatiewe gesindheid jeens Hertzog en van
14) .

sy mede-smelters. Profeties beweer Geyer ook dat groot moeilik-

hede nog voor die deur lê omdat "... bitterheid diep in die
15)

siel van ons mense ingevreet het ..."

J.L. Basson, Strijdom se biograaf, vereenvoudig die saak as

hy beweer dat Geyer in hierdie stadium in sy hoofartikels ’n
16)

versoenende houding teenoor Hertzog ingeneem het. Geyer het

12. P.W. Coetzer e.a. (reds.) Die Nasionale Party Deel 4 (Bloemfontein, 1986), 

p. 277; Roberts & Trollip, The South African Opposition, p. 28.

13. C.M. van den Heever, Generaal J.B.M. Hertzog (Johannesburg, 1943), p. 719.

14. bv. Die Burqer, 11, 16 en 18 September 1939.
15. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Dit stort in duie", 9 September 1939.

16. J.L. Basson, J.G. Strijdom, Sy politieke loopbaan van 1929 tot 1948 (Pretoria, 

1980), p. 291.
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deur sy optrede die eenheid binne die N.P. probeer beskerm. 

Daarom hêt hy hom nie ten gunste van persoonlike aanvalle deur 

Strijdom en sy ondersteuners uitgespreek nie. Hy was oortuig
17)

dat dit tyd was om, soos Malan, met geduld op te tree. Dit was

makliker vir Die Burger omdat hy buite die Transvaal en die 

Vrystaat se geskille met Hertzog gestaan het. Geyer het dus 

met sy optrede die saak, en nie die man nie, probeer dien.

Om die een of ander rede kon die onderhandelinge tussen die

twee groepe nie op dreef kom nie. Volgens Geyer het dit met

ernstige gevolge gepaard gegaan. Teen die einde van November

het hy al gesê "Van die wonderlike gees van die eerste week
18)

van September het min oorgebly". Dit was baie duidelik

dat hoe langer gewag is, hoe moeiliker het die onderhandelinge 

geword.

Tydens die Kaaplandse N.P.-kongres het Malan bekendgemaak dat

onderhandelinge weer op 23 November voortgesit sou word.

Volgens Die Burger het hy verder die grootmoedige daad verrig

deur te verklaar dat Hertzog die leier van die nuwe party kon 
19)

wees. Hertzog het op sy beurt tydens ’n toespraak dit duidelik

gestel dat hy steeds ’n hoë premie op die samewerking met die
20) . 

Engelssprekendes geplaas het. Verder was die meerderheid

Nasionaliste teleurgesteld omdat Hertzog glad nie ’n republikeinse
21)

standpunt ingeneem het nie. Hierdie sieninge van Hertzog 

het hom as leier vir talle Nasionaliste al hoe meer onaanneemlik 

gemaak. '

Die samesprekings het toe op 23 November plaasgevind. Die gees 

waarin Hertzog, wat as voorsitter opgetree het, die samesprekings 

benader het, blyk duidelik uit wat een van sy groot bewonderaars,

17. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Dit stort in duie", 9 September 1939.
18. Ibid.

19. Die Burger, 2 November 1939.

20. Die Burger, 5 November 1939.

21. Die Burger, 6 November 1939.
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B.J. Schoeman, in latere jare getuig het, naamlik, "... sy
22)

humeur was maar taamlik kort ..." Hertzog en Havenga was

glad nie entoesiasties oor die strewe na ’n republiek nie, terwyl

die Nasionaliste onverbiddelik daaroor was. Hertzog het homself

later in die vergadering teen alle vorme van republikeinse
23)propaganda verset. Die samesprekings het gedreig om op ’n

mislukking af te stuur. ’n Komitee is benoem om die samesprekings
24)

voort te sit en te red wat nog te redde was. Geyer was

baie aanvallend toe hy in sy persoonlike aantekeninge beweer

dat persoonlike vetes en voorkeure die oorsaak vir hierdie
25)

mislukte samesprekings was. In ’n hoofartikel beweer hy dan

dat dit ’n skok vir die Afrikanerdom was dat daar nie ’n ooreenkoms
26)

bereik kon word nie. Geyer plaas baie duidelik die skuld 

vir die mislukking op die skouers van veral Strijdom, Verwoerd 

en C.R. Swart, Nasionaliste van wie hy nie baie gehou het nie.

In ’n poging om die dooie punt op te los, het die Federale Raad

van die N.P. aan die begin van Desember al sy L.V.'s, L.P.R.'s,

asook die Nasionale Pers se koerantredakteurs in Bloemfontein
27) -

bymekaar laat kom. Tydens die samesprekings was dit duidelik

dat die Strijdom-Verwoerd-groep onder geen omstandighede meer

met Hertzog wou saamwerk nie. Geyer reken dat die Hertzog-

groep met sy optrede vir die mislukking van die Pretoria-konferen-

sie verantwoordelik was, maar dat baie van' die N.P.-lede hulle

daarin verheug het. Volgens hom was dit Strijdom en sy volgelinge
28)

wat die eintlike stok in die wiel was. Dieselfde gevoel

wat Geyer teenoor die groep ervaar het, sou jare later daartoe

aanleiding gee dat hy selfs nie ’n kabinetspos wou aanvaar wat
29)

Malan hom aangebied het m e .

22. J.H. le Roux (e.a.), Generaal J.ri.M. Hertzog. Volume 2 uonannesourg, 1987),

p. 704. .

23. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Dit stort in duie", 9 September 1939.
24. Le Roux, Generaal J. b .m . Hertzog, p. 705.

25. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Dit stort in duie", 9 September 1939.

26. Ibid.; Die Burger, 27 November 1939.

27. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Dit stort in duie", 9 September 1939.

28. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Dit stort in duie", 9 September 1939.

29. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Groot beslissings in my lewe", p. 20.
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In ’n poging om die dooie punt op te los het Hertzog in Januarie 

1940 verklaar dat hy bereid was om die Pretoria-ooreenkoms 

te aanvaar. Hy het egter bygevoeg dat hy nie so ver sou kon 

gaan om te aanvaar dat, indien sy party aan bewind sou kom,

hy dadelik ’n republiek sou uitroep nie.

Aan die einde van Januarie 1940 het die Parlement met sy jaarlikse

sitting begin. Orals was daar fluisteringe oor hereniging.

Ewe skielik was sake nou so rooskleuring dat selfs Die Burger 

daarna verwys het as die "... laaste skof na eenwording^'.

Onderhandelinge is dadelik hervat en daar is veral probeer 

om ’n oplossing vir die republikeinse kwessie te vind. Die 

eindresultaat was ’n ooreenkoms op 27 Januarie 1940. Dit is 

daarna gepubliseer.

Daarvolgens is die belangrike republikeinse doelstelling soos 

volg geformuleer, "Die party is daarvan oortuig dat die republi

keinse staatsvorm, afgeskei van die Britse kroon ... ’n waarborg

is dat Suid-Afrika nie weer in Groot-Brittanje se oorloe ingesleep 
n 32) ^

sal word nie" Na die verklaring was Geyer daarvan oortuig 

dat eenwording nou ’n werklikheid was. Volgens hom was die 

naam van die kompromisparty, naamlik Herenigde Nasionale Party 

of Volksparty verspot lank. Maar as dit ’n prys vir eenheid 

moes wees, was dit volgens hom nie te hoog nie.

Rondom die naam van die party was die kwessie van die Beyers- 

erflating ter sake. Oud-regter F.W. Beyers, ’n vurige N.P.- 

ondersteuner, se testament het ’n bedrag van £20 000 per jaar, 

na die dood van sy vrou en dogter aan die N.P. van Kaapland 

toegewys. Daar was verskeie voorwaardes aan verbonde, maar

30. Die Burger, 4 Januarie 1940.
31. Die Burger, 19 Januarie 1940.
32. Die Burqer, 2 9 - 3 1  Januarie 1940.
33) P.V. 18, C.R. Swart-versameling, Leer 3/1/24 : A..L. Geyer - C.R. Swart, 

29 Januarie 1940.



196

die verdwyning van die naam "Nasionale Party" sou meebring

dat die erflating na die Universiteit van Stellenbosch sou 
34) . ,

gaan. Om hierdie rede was die naam Herenigde N.P. vir die

N.P. in Kaapland aanvaarbaar.

Nadat die verskillende provinsiale kongresse van die N.P. geduren

de Maart 1940 die ooreenkoms van • Januarie 1940 goedgekeur het, 

het die lede van die tussentydse Federale Raad begin met die 

opstel van ’n program van beginsels vir die nuwe p a r t y . O n m i n  

het egter tydens ’n ontmoeting op 15 April tussen die Malan- 

en Hertzogvoormanne ontstaan. By die geleentheid sou die program 

van beginsels gefinaliseer word, maar Hertzog is totaal ontnugter 

deur die besef dat hy en Malan radikaal ten opsigte van die 

karakter van die nuwe party verskil het. Die groot probleem 

was geleë in die vertolking van wie vir die finalisering van 

die program van beginsels verantwoordelik sou wees. Malan 

het dit as die taak van die tussentydse Federale Raad gesien, 

terwyl Hertzog;; geglo het dat hy dit .moes doen?^ Hierdie 

onmin sou spoedig verder uitkring en die voortekens van ’n ernstige 

krisis was duidelik sigbaar.

Die onmin is tot breekpunt gedryf deur ’n groot republikeinse 

saamtrek wat op 20 Julie in Bloemfontein plaasgevind het. 

Hertzog het hom al tydens die reelings vir die byeenkoms daarvan^ 

gedistansieer omdat dit ’n republikeinse samekoms sou wees.

Hierdie byeenkoms kan gesien word as ’n direkte uitdaging 

van Hertzog se leierskap, omdat die persone wat die byeenkoms 

gereel het, geweet' het hoe Hertzog daarop sou reageer. N.J. 

van der Merwe, die hoofspreker op die byeenkoms, het verklaar 

dat daar elemente in die Unie aanwesig was wat die Afrikaners

34. A .1890, A.L. Geyer-versameling, "Dit stort in duie", 19 Januarie 1940.
35. Die Burger, 1 April 1940.

36. Coetzer, Die Nasionale Party, deel 3, p. 305.
37. Roberts & Trollip, The South African Opposition, p. 38; J.H. le Roux 

(e.a.), Generaal J.B.M. Hertzog. Sy Strewe en Sy Stryd Deel 2 (Johannesburg, 

1987), p. 716.
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se hoop op ’n Republiek, indien Brittanje die oorlog sou verloor,

wou ondermyn. Die plan was om alle Britse state in Suider-

Afrika in te sluit. Hierdie groep, het Van der Merwe gesê,
38)

reken dat hulle op die steun van Hertzog en Havenga kon staatmaak.

Dit was hierdie laaste sin wat die vet in die vuur laat beland

het. Van der Merwe het die saak probeer regstel, maar die

skade was onvermydelik. Hertzog wou glad nie eens die N.P.-

afvaardiging te woord stas^n wat Van der Merwe se verskoning

wou verduidelik nie. Die sogenaamde Vrymesselaarsbriewe

wat ontdek is en waarin daar ook briewe van Hertzog en Havenga
40)

sou wees, het die spanning net verder verhoog. Die briewe

het dadelik ’n groot verwarring veroorsaak. Dit het volgens

Die Burger gevolglik ’n atmosfeer geskep wat die wedersydse

vertrouensgesindheid, wat onmisbaar was vir die totstandkoming
41)

van ’n gesonder hereniging, ernstig belemmer en hereniging

bykans onmoontlik gemaak het.

In ’n duidelike poging om Hertzog uit te skakel, en sodoende

net met sy volgelinge te herenig, het Die Burger gedurende

September 1940 in van sy hoofartikels na die noodsaaklikheid

van republiekwording vir Suid-Afrika verwys. Die standpunt

van die koerant was dat slegs in ’n vrye republiek die strewe
42)

na nasionale eenheid verwesenlik kon word. Al was Geyer nie

persoonlik oortuig dat ’n republiek in sy leeftyd bereikbaar
43) -

was nie, het hy die kwessie hier duidelik gebruik om politieke 

voordeel teen Hertzog te behaal.

38. Die Burger, 22 Julie 1940.

39. Coetzer, Die Nasionale Party, Deel 3, p. 313.

40. R. Joubert, 'n skrynwerker by die Nasionale Hospitaal in Bloemfontein, het

'n Vrymesselaarskissie ontdek waarin daar glo briewe geskryf deur Hertzog en 

Havenga was. Hierin sou hulle hul steun aan Smuts beloof indien hy 'n Britse 

republiek in Suid-Afrika sou uitroep. Hierdie versinsel het spoedig geblyk 

geen element van waarheid te bevat nie.
41. Die Burger, 31 Maart 1942; D.F. Malan, Afrikaner-Volkseenheid en my Ervarings 

op die Pad Daarheen (Kaapstad, 1959), p. 298.

42. Die Burger, 18, 24 en 26 September 1940.

43. Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987.
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Die koukusvergadering van 6 en 7 September het slegs verdere
44)

spanninge tussen Hertzog en sy teenstanders veroorsaak. Die 

koukuskomitee, of soos Die Burqer daarna verwys het, die krisis-

komitee, is aangewys om die probleme op te los. Hulle moes
' •• 45)

veral na die koukusvergadering die beleid van die N.P. koordineer.

Op die Kaaplandse kongres te Cradock is die Federale Raad se

program van beginsels eenparig aanvaar. Malan het in sy toespraak

met die opening van die kongres gewaarsku dat hy nie langer.

die vorming van groepe binne die N.P. .sou duld nie. Die Burger
46)

het dit volmondig gesteun en dit was duidelik dat daar waar- 

skuwend na die groep in die Transvaal en die Vrystaat verwys 

is en dat sake nou vinnig tot ’n punt gedryf is.

Die Vrystaatse N.P.-kongres het tot ’n baie belangrike geleentheid 

ontwikkel waar veral Hertzog se steun getoets sou word. Hertzog 

het die hele aangeleentheid nog ingewikkelder gemaak deur op 

19 Oktober sy eie program van beginsels te publiseer. Die 

sk’ielike dood van N.J. van der Merwe twee maande vantevore, 

het tot die oplaaiende spanning bygedra omdat van der Merwe, 

se opvolger as leier van die N.P. in die Vrystaat, ’n "vyand" 

van Hertzog was in so ’n mate dat die twee nie eens met mekaar 

gesels het nie.

Hertzog het verwag dat die meerderheid Vrystaters hul onverdeelde
49)

trou aan hom sou bewys deur sy program van beginsels te aanvaar.

Die afgevaardigdes het lank oor die twee programme gedebatteer. 

Met die stemming is die Federale Raad se program egter met 

’n groot meerderheid aanvaar. Hertzog het dit as ’n mosie van

44. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 724.

45. Die Burger, 26 September 1940.

46. Die Burger, 19 Oktober 1940.
47. Die Burger, 12 Augustus 1940.

48. Roberts & Trollip, The South African Opposition, p. 48.

49. G.D. Scholtz, Die Ontwikkelinq van die Politieke Denke van die Afrikaner

1939-1948 Deel 8 (Johannesburg, 1984), p. 137.
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wantroue in homself gesien. Hy het sy leierskap neergelê en 

het saam met 80 ondersteuners die saal verlaat."^^

In Die Burger kon duidelik gesien word dat die koerant nie

besonder simpatiek gesind teenoor Hertzog was nie, want volgens

Die Burger was Hertzog se uittrede nie onverwags nie, alhoewel

die omstandighede waarin dit geskied het, nie vir die koerant
51)

aanvaarbaar was nie. Die Burger was verder oortuig dat

die skeuring nie aan beginselverskille toegeskryf kon word
52)

nie en dat alle N.P.-lede maklik in een party herenig kon word. 

As latere gebeure in ag geneem word, naamlik dat Havenga en 

Malan in 1948 met die verkiesing triomfantlik saamgewerk het, 

moet die siening aanvaar word. Verder is dit ook waar dat 

Hertzog later net nie meer bereid was om met sommige N.P.-lede 

saam te werk nie. Daarom was dit vir die koerant verder duidelik

dat die Afrikaner getoon het dat hy nie sy eenheid opsy sal

stoot ter wille van Hertzog se persoonlike rusies nie. Hierdie 

optrede van Hertzog het sommige van Die Burger se lesers so

ontstel dat hulle selfs verskeie briewe, wat weens onwelvoeglike 

taal ongeskik vir publikasie was, oor die aangeleentheid geskryf 

het."^ Die Burger, Geyer en baie van die koerant se lesers

het nou weer eens getoon dat hulle nie ’n groot liefde vir Hertzog 

gekoester het nie en dat hulle in der waarheid verlig was dat 

hy nie meer in die N.P. was nie.

Voor Kersfees 1940 het Hertzog se volgelinge die Afrikanerparty

gestig. Die program van beginsels wat Hertzog opgestel het,
' . 54) .
is as basis van die party aanvaar. Slegs 10 van die 38 L.V.'s

wat Hertzog op die 4 de September 1939 gesteun het, het lede
55) .

van die party geword. Die res het Oswald Pirow, J.C.G. Kemp

50. Die Burger, 7 November 1940.
51. Die Burger, 13 Desember 1940.

52. Die Burger, 8 November 1940.

53. Die Burger, 14 November 1940.

54. Basson, J.G. Stri.jdom, p. 340.

55. Roberts & Trollip, The South African Opposition, p. 59.
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en Attie Fourie gevolg wat hulle by die kongresbesluite neergele 

het en hul steun aan die N.P. toegesê het."^

In ’n sekere sin is die herenigingsideaal tog bereik, deurdat 

die meerderheid Afrikaners wat dieselfde oor kardinale vrae 

gedink het, nou in die N.P. verenig was. Hereniging met Hertzog 

het wel misluk, maar die grootste gedeelte van eendersdenkende 

Afrikaners is verenig. In die proses het Die Burqer konsekwent 

hereniging gesteun waardeur almal met dieselfde standpunte 

en kultuur bymekaar hoort, en kleinlike persoonlike geskille 

tussen Hertzog en die Strijdom-groep hewig veroordeel.

7.2 Nasionaal-Sosialisme: Vir of teen Afrikanereenheid?

7.2.1 Die Burger en die Europese Nasionaal-Sosialisme

Gedurende die dertigerjare, tydens die opkoms van Nazi-Duitsland,

was daar in die algemeen nog nie veel van die nasionaal-sosialisme

as ideologie vrylik bekend nie. Die Burger het gereelde inligting

daaroor versterk en ook vrylik kommentaar oor veral die negatiewe

aspekte daarvan gelewer. In hierdie opsig het die buitelandse

redakteur, Frederick Rompel, ’n groot bydrae gelewer. Sover

bekend, was daar wel ’n algemene simpatie vir die Duitse nasionale

beleid. Die propagering van staatsfunksionering, bevordering

van onderlinge volksamehorigheid, segregasie van die minder-

ontwikkelde gekleurde rasse en verset teen die kommunisme het
57)

veral tot hierdie gevoel meegehelp.

Daarmee tesame is die politieke verdeeldheid van die dertigerjare

56. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 330.

57. Bond van oud-ge’interneerdes en politieke gevangenes, flqter Tralies en 

Doringdraad (Stellenbosch, 1953), p. 16.
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in sekere Afrikanerkringe aan die politieke partystelsel as

sodanig toegeskryf. In toenemende mate en sterk onder die invloed

van Europese tendense het ’n versetgevoel jeens die demokrasie
58)

en die kapitalisme by sommige Afrikaners begin posvat. In 

Europa is die demokrasie egter in verskeie lande totaal verwerp 

en diktatorskappe is voorgestaan, wat selfs die persoonlike vryhede 

van idividue kan wegneem. Dit was beginsels wat weer nie deur 

die oorgrote meerderheid van Afrikaanssprekendes onderskryf 

kon word nie en daarom het Die Burger hom dan ook baie sterk 

teen die aspek uitgespreek.'^

Die Burger het nie geskroom om op sekere gevare en volksvreemde 

tendense te wys nie. Veral in Frederick Rompel se artikelreeks, 

"Buitelandse Oorsig”, het die koerant by herhaling hierteen 

gewaarsku. Soos alreeds genoem, het Die Burger demokrasie aange- 

hang en al so vroeg as in 1934, na die Gryshemp-beweging as 

’n gevaarlike groep verwys omdat hulle hul onder andere vir ’n 

diktatuur beywer het.^^ Vir Die Burger was demokrasie een van 

die belangrikste geestelike en kulturele erfenisse van die 

Westerse mens en juis daarom het die koerant geglo dat dit in 

stand gehou moes word.

Veral die anti-Christelike elemente in nasionaal-sosialisme 

is skerp deur Die Burger afgekeur. Die onaanvaarbaarheid daarvan 

het vir Die Burger daarin gele dat die Ariese ras vergoddelik 

is, wat in stryd was met die Evangelie van Christus, en dat

die Fuhrer bo God verhef is en dat die volk na willekeur aan
c n  ■) . .

een mens uitgelewer is. ' Dit was verder ’n bekommernis vir

die koerant dat alhoewel nasionaal-sosialisme nie die Germaanse

neo-heidendom aktief gesteun het nie, dit terselfdertyd ook

58. P.J. Cillié, Tydqenote (Kaapstad, 1980), p. 45; P.F. van der Schyff e.a.(red.),

Aqterqrond, Stigting en Organisasie van die Ossewa-Brandwaq Deel 2 (ongepub. R. 

G.N.-verslag, Hersiene Uitgawe, 1986), p. 100.

59. Onderhoud met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987.

60. Die Burger, 30 Oktober 1934.

61. Die Burger, 19 en 27 Februarie 1933.

62. Die Burger, 30 Maart 1934 en 10 April 1935.
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nie die beweging verbied het nie en selfs hom nie daarteen

uitgespreek het nie.  ̂ So wys die koerant verder daarop dat

sommige voorstanders van die ideologie hulle aktief met die
• .64) . . .

neo-heidendom bemoei. Juis oor hierdie aspek van nasionaal-

sosialisme het Die Burger gesaghebbende en insiggewende bydraes

gelewer.^^

Die koerant maak die bewering dat die Ariese ras die bron van

alle kultuur is as onsin af en verklaar dat geen wetenskaplike 

bewyse ter stawing van hierdie aanvegbare stelling bestaan nie. 

Alreeds in 1933 spreek die koerant sy kommer uit oor Hitler

wat die parlementere stelsel vernietig het en met ’n diktatuur

vervang het. Heel profeties voorspel die koerant : "’n Mens

kan jou voorstel hoe konsentrasiekampe die landsvyande, eintlik
• 67)

die vyande van die regering, sal insluk". Daarmee tesame

was die vernietiging van die Duitse persvryheid een van die

duidelikste kenmerke van die bestel waarteen die koerant hom
68)

baie sterk uitgespreek het. Vir Die Burger was die vryheid

van die pers juis een van die belangrikste ankers van die demokra- 

sie en daarom sou die koerant dit deurgaans beskerm.

Bogenoemde toon duidelik dat Die Burger, met Frederick Rompel 

se Buitelandse Oorsig, nie deur nasionaal-sosialisme meegevoer 

is nie en dit vorm dan ook die agtergrond vir die koerant se 

hewige verset teen enige vorm van nasionaal-sosialisme wat in 

die Unie verkondig is. Daarom is dit so verbasend dat Die Burger, 

duidelik meegevoer deur die Duitse opkoms, verklaar dat Duitsland 

in werklikheid ingestel is op vrede, want, redeneer die koerant,

63. Die Burger, 18 Oktober 1934.

64. Die Burger, 14 Augustus 1935.
65. P.T. Scholtz, Die Beeld van Nasionaal-Sosialisme in die Suid-Afrikaans Pers in 

Ideologie en Praktyk, 1933-1939 (Ongepub. M.A.-verhandeling, U.O.V.S., 1978), p.124.

66. Die Burger, 20 Mei 1933.
67. Die Burqer, 22 Maart 1933.

68. Die Burqer, 4 Maart 1933.
69. J.H.O. du Plessis, Die Afrikaanse Pers (Ongepub. D.Phil.-proefskrif, U.S., 1943), 

p. 297.
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volke wat vir die langtermyn beplan, wil nie deur oorloe gehinder 

word nie. Hitler is dus eerlik in sy vredesbetuiginge, as

hy teen Februarie 1938 verklaar dat hy Duitsland slegs militer

so sterk wil maak dat niemand dit sou waaq om hom aan te val
. 70) .

m e .  Spoedig na Duitsland se optrede teenoor lande soos Oosten-

ryk en Tsjeggo-Slowakye moes Die Burqer sy vorige uitlating 

ongedaan maak, en vergelyk hy Hitler se optrede met die van 

Brittanje teenoor die Boererepublieke teen die einde van die

19de eeu.

7.2.2 Ontstaan en groei van die Ossewa-Brandwaq

Die oorweldigende geesdrif en emosie wat die Groot Trek-eeufees-

vieringe gekenmerk het, het genoodsaak dat dit in een groot

beweging gekanaliseer moes word. Daarom het die gedagte om

’n organisasie in die lewe te roep om di.e gees van die Eeufeesjaar
72)

te bestendig en voort te dra sterk posgevat. Volgens Pelzer 

het die idee ook by die U.R. van die Afrikaner-Broederbond inslag 

gevind.

Vroeg in November 1938 is daar besluit om so ’n organisasie te
74) -

stig. Kol. J.C. Laas en ander lede van ’n voorlopige bestuur

het orals in die Vrystaat propaganda daarvoor gemaak. Op 4

Februarie 1939 het die stigtingsvergadering van die Ossewa-Brandwag

(O.B.) in Bloemfontein plaasgevind. Op die vergadering is ds.

C.R. Kotze as voorsitter van die Grootraad (Bestuur) en kol.
75) .

Laas as leier en organiseerder aangewys. Die Burqer huiwer m e

70. Die Burger, 21 Februarie 1938.

71. Die Burger, 26 Maart 1938.
72. F.J. van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor in die Suid-Afrikaanse Politiek, 

1933-1948 (Ongepub. D.Phil.-proefskrif, U.O.V.S., 1972), p. 133.
73. A.N. Pelzer, Die Afrikaner-Broederbond: Eerste 30 Jaar (Kaapstad, 1979), 

p. 26.
74. Kol. C.J. Laas, h organiserende stafoffisier van die Verdediging-Skietverenig-

ings en bevelvoerende offisier van die Regiment De Wet.
75. Van der Schyff, Agtergrond, Stigtinq en Organisasie van die O.B., p. 11.
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om dadelik na die organisasie se lewenskragtigheid te verwys 

nie en beweer dat die organisasie alle Afrikaanssprekendes wil 

verenig asook die voortsetting en bestendiging van die Voortrekker- 

gees wil nastreef ^  en daarom het die O.B. volgens Die Burger 

’n, "... loflike doel nagestreef".

In Die Burger se binnekringe het Recht Malan, Geyer en Weber

egter die "loflike doel" van die O.B. in twyfel getrek. Die

probleem was tweeledig van aard. Veral Geyer, wat nie ’n gevoelsmens

was nie, het ’n afsydige houding teenoor die O.B. met sy emosionele
78)

metodes ingeneem. Verder was hy, Malan en Weber oortuigde

demokrate en daarom het die militante karakter van die organisasie
■ 79)

vir hulle en ander Kaaplandse Nasionaalgesindes soos Geyer

en F.C. Erasmus feitlik vanuit die staanspoor skepties teenoor
80)

die O.B. laat staan. Daarom moet Die Burger, en veral Geyer 

se aanvanklike aanvaarding en verdediging van die O.B., gesien 

word in die lig van die feit dat die organisasie tog tot voordeel 

van die Afrikaner beskou kon word, al het bogenoemde ’n probleem 

geskep.

Geyer het die standpunt gehuldig dat hy en sy koerant niks sou

doen om die O.B. se organisasie aan te help nie. Juis omdat

Geyer oortuig was dat die O.B. ’n strydwekkende organisasie was,

het hy ook nie toegelaat dat enige lid van sy koerant se redaksie

daaraan kon behoort nie. Dit was in elk geval nie in stryd

met die Nasionale Pers se direksie se aanvanklike beleid teenoor
82)

die O.B. nie. Gedurende Augustus 1940 besluit die direksie 

van die Nasionale Pers egter dat personeellede op plaaslike

76. Die Burger, 6 Februarie 1939.

77. Die Burger, 20 Februarie 1939.

78. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Bainskloof", 27 Desember 1940.

79. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.
80. P.F. van der Schyff e.a. (red.), Die Ossewa-Brandwaq en die Tweede Wereldoorlog 

Deel 5, pp. 10 - 11.
81. Onderhoude met C.F. Albertyn, 30 Julie 1987 en P.A. Weber, 20 Januarie 1986.

82. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van die Direksie van die Na

sionale Pers, 29 Maart 1940.
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vlak as offisiere van die O.B. mag diens doen, mits dit hulle
• • 83) '

nie in stryd met mede-redaksielede sou bring nie. Die pers

se versagtende houding teenoor die O.B., as gevolg van die gewild

heid van die organisasie onder Afrikaanssprekendes, is verder

merkbaar in die feit dat hulle besluit het om J.A. Smi?íV

vir 3 maande onbetaalde verlof toe te staan om tydelik die
85)

hoofgeneraalskap in Kaapland te vul.

86)
In die gees van die kortstondige Cradock-ooreenkoms het die

O.B. die steun van die N.P. en sy pers geniet. Die steun het
87)

aan die O.B. ’n valse konsep van krag gegee. So het Die Burger

in die tydperk tussen Oktober en Desember 1940 selfs ’n uitgebreide

reklameveldtog vir die O.B.-saak geloods, waartydens op groot
88)

skaal oor O.B.-bedrywighede verslag gedoen is. Daar is selfs

deur Die Burger beweer dat die O.B. op elke front van die volks-

lewe besig was om die Afrikaners op ’n hegter en meer gedissipli-
89)

neerde basis saam te snoer. Juis omdat Die Burger hiervan 

oortuig was, het hy in die tyd ’n baie goeie ondersteunende 

rol gespeel, nieteenstaande die feit dat Geyer as persoon baie 

skepties teen die O.B. gestaan het.

Vir Geyer was dit nou werklik 'n geval van tussen die duiwel en 

die diepsee te wees. Aan die een kant het die O.B. se ledetal 

geweldig gegroei en aan die ander kant was sy besware teen die

organisasie. Tydens sy Kersvakansie beskryf hy sy gevoel baie 

duidelik as hy die O.B.se groei verklaar vanuit "ongesonde beweeg- 

redes". Volgens hom was een van die redes die verwagting wat 

sedert die val van Frankryk bestaan het dat Brittanje ook ineen 

sou stort en dat ’n republiek onmiddellik in Suid-Afrika tot

83. Ibid., 28 Augustus 1940.
84. Sambok Smith.
85. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Bainskloof", 27 Desember 1940.

86. Aangekondig op 30 Oktober 1940 te Cradock deur D.F. Malan. Dit was ooreenkoms

tussen N.P. en die Ossewabrandwag.
87. P.F. van der Schyff e.a.(red.), Kultuurbeeld van die Ossewa-Brandwag Deel

4_, p. 52.
88. Die Burger 1,4,6,7,8,9,16,21,24 Oktober 1940 & 6,8,13,21 November 1940 en 10,

11 Desember 1940.
89. Die Burger, 13 November 1940 & 11, 25 en 30 Desember 1940.
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stand sou kom. ’n Ander rede vir Geyer was die gevoel onder

baie Afrikaners dat die tyd vir politieke partye sy doel uitgedien

het en dat die O.B. die taak sou kon verrig. Volgens Geyer

het die O.B.-lede hulle totaal teen die verkryging van ’n republiek

blind gestaar, en veral teen die feit dat Duitsland die republiek
90)

in die Unie sou kom uitroep. Geyer se steun aan die O.B. spruit 

duidelik uit die lojale verbintenis tussen die koerant en die 

N.P. Geyer se antagonisme teenoor die organisasie het dit juis 

later vir hom maklik gemaak om die O.B. met hand en tand te

beveg. Dit i s . egter ook waar dat Die Burger sy lesers in ag

moes neem. Geyer kon daarom nie aaavanklik openlik teen die 

O.B. te velde trek nie, omdat die blad daardeur van sy intekenare 

kon verloor het.

In die loop van 1939 het die grondwet van die O.B. begin vorm

aanneem. Die Grootraad, waarin al vier provinsies ’n gelyke

aantal verteenwoordigers gehad het, is as die hoogste gesag

aangewys en die tradisionele kommandostelsel van die Trekkers
91)

is as die grondslag van die organisasie aanvaar. Dit was

juis in die tyd dat die oorlog in Europa uitgebreek het en die

geesdrif vir die O.B. nog verder laat opvlam het. Veral die

N.P. se sterk verset teen oorlogdeelname het ’n' baie gunstige
92)

klimaat geskep waarin die O.B. kon gedy. Trollip maak ’n geldige

stelling as hy sê dat die O.B. se aanvarklike sukses daarin gelê

het dat dit aan almal die geleentheid gebied het om deur die

O.B.-bedrywighede ’n persoonlike bydrae tot die Afrikanersaak

te kon maak. By jukskeidae, braaivleisaande en kerkdienste

kon hulle deel van ’n eenheid wees, juis dit wat dikwels by politieke
93)

partye se byeenkomste ontbreek het.

90. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Bainskloof", 27 Desember 1940.

91. H.B. Thom, D.F. Malan (Kaapstad, 1980), p. 100; Van Heerden, Nasionaal-sosialisme 

as faktor in die Suid-Afrikaanse politiek, pp. 117 - 119.

92. P.F. van der Schyff, Eric H. Louw in die Suid-Afrikaanse Politiek tot 1948 (On- 

gepub. O.Litt.-proefskrif, P.U. vir C.H.O., 1974), p. 548.

93. Roberts & Trollip, The S.A. Opposition, p. 75.
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Selfs vooraanstaande N.P.-lede het lid van die O.B. geword.

So het C.R. Swart as regsadviseur aanvanklik ’n prominente rol 
. . 94)
in die Grootraad gespeel. Met verloop van tyd het vooraanstaande 

partylede in Kaapland soos T.E. Donges, F.C. Erasmus, E. Louw,

P. Sauer, E.C. Pienaar en P.W. Botha ook as lede by die O.B.

i -f 93) aangesluit.

7.2.3 Die Van Rensburq - faktor

Die hernieude skeuring tussen Hertzog en die N.P. het die doeltref-

fendheid waarmee die partypolitieke eenheid bewaar kon word,

onder verdenking geplaas. Binne die O.B. was daar 'n spontane

eenheid wat oor alle grense heen gestrek het. Dit was al hoe

duideliker dat die O.B. tot ’n politieke magsfaktor ontwikkel
96)

het. Daarom was dit vir die N.P. baie voordelig om met die

O.B. saam te werk. Teen September 1940 verklaar F.C. Erasmus

dat daar ’n hartlike samewerking tussen die twee organisasies 
97) '

bestaan het. Vir die voortbestaan van hierdie samewerking 

was samesprekings op amptelike vlak noodsaaklik. Veral die 

O.B. moes binne ’n spesifieke afgebakende terrein beweeg en daarom 

moes oorvleueling en moontlike wrywing uitgeskakel word. In

onderhandelinge tussen D.F. Malan en O.B.-leiers het hulle toe
98)

tot ’n ooreenkoms nekom. Daar is besluit dat wedersydse respek

vir elkeen se terrein betoon sou word en dat die O.B. op die

nie-politieke terrein sou beweeg, terwyl die N.P. die partypoli-
99)

tieke gebied sou hanteer. Dit sou bekend staan as die Cradock-

ooreenkoms.

94. Van der Schyff, Die O.B. en die Tweede Wereldoorlog Deel 5, pp. 10 - 11.

95. J.J. van Rooyen, P.W. Botha 40 Jaar (Kaapstad, 1976), p. 43.
96. Van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor in die Suid-flfrikaanse Politiek, p.151.

97. Die Burger, 23 en 24 September 1940.

98. Malan, Die Nasionale Party van Suid-Afrika, p. 204.
99. Die Burger, 4 Noverrber 1940; Van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor

in die Suid-Afrikaanse Politiek, p. 191.
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’n Organisasie is egter net so goed as sy leiers. Daarom was

dit vir die O.B. baie nadelig dat daar al hoe meer klagtes oor

die leiding van kol. Laas na vore gekom het. Sy optrede was
100)

veral in die Vrystaat en die Transvaal onder verdenking. 

Sy lidmaatskap van die Vrymesselaarbeweging, sowel as ’n vasberade 

poging van die Grootraad om die wantoestande op organisatoriese 

vlak uit te skakel, het hulle laat besluit dat lidmaatskap van 

enige geheime internasionale beweging nie te rym was met O.B.- 

lidmaatskap nie.101) Hierdie klagtes en besluit het tot Laas 

se bedanking gelei, wat na ’n lang bespreking deur die Grootraad 

aanvaar is. ^ 2 )

J.F.J. van Rensburg, jong en energieke administrateur van die

Vrystaat, is op 10 Desember 1940 deur die Grootraad as Kommandant-

Generaal van die O.B. aangewys.1 ̂ D i t  was geen eenparige besluit

nie veral omdat hy by verskeie Nasionaalgesindes onbemind was

weens sy openlike lojaliteit teenoor H e r t zog!^ Verder was

Van Rensburg nie ’n man van sterk godsdienstige oortuigings nie.

Derhalwe is hy deur baie Afrikaners nie as die geskikste persoon

beskou om die O.B., met sv besliste Christelik-nasionale karakter, 
105)

te lei nie. Die Burger maak egter geen melding van hierdie

besware nie, wanneer hy die Grootraad met Van Rensburg se aanstel- 

ling gelukwens, omdat hy, volgens die koerant^ ’n skitterende 

loopbaan tot op daardie stadium beleef het.""^Hierdie lofbetuiging 

is ’n bewys van hoe Die Burger aanvanklik gepoog het om die O.B., 

as bondgenoot van die N.P., te ondersteun.

Op hierdie tydstip moes Die Burger reeds bewus gewees het van 

die feit dat Van Rensburg tydens sy besoek aan Duitsland in

100. Van der Schyff, Aqterqrond, Stiqting en Organisasie van die O.B., p. 16.
101. Roberts & Trollip, The S.fl. Opposition, p. 76.

102. Die Burger, 5 Oktober 1940; Thom, D.F. Malan, p. 100.

103. Die Burger, 12 September 1941.
104. Van der Schyff, Aqterqrond,Stiqtinq en Organisasie van die O.B., pp. 28-29.

105. Thom, D.F. Malan, p. 102.

106. Die Burger, 1 Januarie 1941.
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1936, grootliks deur die nasionaal-sosialisme aldaar beindruk
107) ■

is. Veral Van Rensburg se houding teenoor die demokrasie

en politieke partye in die algemeen, sou ook daarom met verloop
108)

van tyd groot spanning tussen die O.B. en die N.P. meebring.

Van Rensburg het nie op hom laat wag nie en het die land kruis

en dwars deurreis om aan tienduisende geesdriftige O.B.-lede 
, 109)
die strewe van die beweging te verduidelik. Die 0 .B.-lidmaatskap

het deur hierdie poging ’n reusegroei getoon. Dit het na bewering
1 1 0)

tot tussen 30 000 en 40 000 lede aangegroei.

Van Rensburg het tydens sy optredes by herhaling verklaar dat
111)

die O.B. ’n republiek bepleit, maar in dieselfde asem het

hy gese dat hy die Afrikaner se aktivistiese gees wil wakker
- 112 ) 

maak om die doel te bereik. Die Burger het met ’n groeiende

besorgdheid die ontwikkeling van die O.B. dopgehou, veral weens
113)

hierdie standpunte van Van Rensburg. Die lankverwagte samewer

king tussen die N.P. en die O.B. het op bra wankelrige bene 

gestaan. Aan die begin van 1941 het Die Burger by verskeie

geleenthede die voordelige aspekte van demokrasie deeglik onder-
114)

streep en die O.B. se miskenning daarvan duidelik beklemtoon. 

Die Burger was reeds besig om die O.B. aan te val, terwyl daar 

in teorie nog vrede tussen die O.B. en die N.P. was.

In Maart waag Die Burger om te vra of beide die N.P. en die
115) 'O.B. steeds nodig was. In dieselfde uitgawe berig die koerant

ook dat D.F. Malan gesê het dat die O.B. onverdeelde trou aan
116)

die N.P. verskuldig was. Nou was die vet werklik in die vuur. 

Malan was selfs verplig om ’n verklaring uit te reik dat hy verkeerd

107. J.C. Moll, "Van Rensburg, Johannes Frederik Janse, Suid-flfrikaanse Biografiese 

Woordeboek Deel 4 (Durban, 1981), p. 749.

108. P.F. van der Schyff e.a. (red.), DieOssewa-Brandwaq en die Suid-flfrikaanse Poli

tiek Deel 6 , pp. 6 - 7 .

109. Die Burger, 11 en 27 Januarie 1941.

110. Roberts & Trollip, The S.A. Opposition, p. 78.

111. Die Burger, 17 Januarie, 25 Februarie, 1+3+5 Maart, 7+15 April en 26 Junie 1941.

112. Die Burger, 25 Februarie 1941.

113. Die Burger, 26 Junie 1941.

114. Die Burger, 4, 12, 14 en 25 Februarie 1941.

115. Die Burger, 6 Maart 1941.

116. Die Burqer, 16 April 1941.



gerapporteer is. Volgens hom het hy bedoel dat partylede wat 

by die O.B. aansluit, uit hoofde van hulle lidmaatskap van die

N.P., od politieke gebied aan die party onverdeelde trou verskuldiq
117) -

was. Ten spyte van die verklaring was dit duidelik dat verwikke-

linge binne die O.B. nie langer die goedkeuring van Malan en

veral Die Burger sou wegdra nie.

Die Burger is sommer gou hierna nog ’n stok in die hand gegee

om die O.B. mee te slaan.- F.D. du Toit, ’n organiserende sekretaris

van die N.P., is uit die O.B. geskors nadat hy die O.B.-leiding

berispe het omdat hulle volgens hom, nie die Cradock-ooreenkoms
118)

nagekom het nie. Die Burger het Van Rensburg en die O.B.

in ’n versigtig bewoorde aanval beskuldig dat hulle die N.P. 
119)

probeer doodsmoor. Dit was ’n doelbewuste poging van Die Burger

om sy misnoeë te toon met die O.B. se openlike verklaring dat

demokrasie uitgedien was en dat ’n diktatorskap ’n oplossing vir

die Unie se probleme sou bied. Vir die koerant was hierdie
120 )

standpunte totaal onaanvaarbaar en dit was duidelik dat

die kat nou regtig in die duiwehok was.

’n Konfrontasie tussen die O.B. en die N.P. was nou onvermydelik

alhoewel die uitslag daarvan geheel en al onvoorspelbaar was.

Die N.P. het daarom ’n baie slim taktiek gebruik deur sy eie

organisasie op te knap en sodoende hom vir die stryd voor te
1 2 1 ) '

berei. Die reorganisasieplan van die N.P. het egter dadelik

’n groot opskudding onder die O.B.-leiers veroorsaak en die spanning

net nog verder verhoog. Geyer beweer dat die belangrikste rede

vir die ontsteltenis die feit was dat, volgens die N.P.-plan,

die gewildste en beste persone verkies sou word, maar die leiers

in die O.B., daarteenoor, van bo-af op die gewone lede afgeforseer

word. Die O.B. was, volgens hom, bekommerd dat die party se
1 2 2 )

metode in groter guns by die mense sou wees.

117. Die Burger, 14 Maart 1941.

118. Die Burger, 12 Mei 1941; Van der Schyff, Die O.B. en die S.ft. Politiek 

Deel 6 , p. 12.

119. Die Burger, 21 April en 7 Mei 1941.
120. Van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor in die Suid-Afrikaanse Politiek, p.

121. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Hoe klein is die mens!", 23 Mei 1941.

122. Ibid., 26 Mei 1941.
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Vir Die Burger en spesifiek vir Geyer, was dit ’n al hoe groter

wordende probleem dat Van Rensburg op die oog af daarin geslaag

het om die O.B. tot die sentrale organisasie te verhef, met
123)

die N.P. in ’n ondergeskikte posisie. Dit sou hulle nooit 

aanvaar nie en daarom is die O.B. met ’n al hoe . sterker hand 

deur Die Burger beveg oor veral beginselsake waarin die koerant 

oor ’n lang tydperk openlik met die O.B. verskil het.

7.2.4 Beslegting van Afrikanerprobleme?

Die A.-B. sou alreeds vanaf 1939 pogings aanwend om Afrikanereenheid
124) -

te bewerkstellig. Daarom het die organisasie in 1940 ’n beleids-

komitee benoem om onder andere ’n republikeinse grondwet op te
125) -

stel. Net voor die N.P. se uniale kongres het hierdie komitee

’n verklaring in die openbaar uitgereik. Daarin is op die noodsaak-
126)

likheid van algehele samewerking gewys. Later dieselfde
12,7) '

middag het die N.P. se beleidskomitee ’ saam met die A.-B.-

komitee vergader^^ Na ’n warm bespreking is ooreengekom dat

’n komitee, onder voorsitterskap van D.F. Malan, gestig sou word

om die verskillende terreine af te baken en saam oor sake van

nasionale belang te beraadslaag. Daar is ook baie duidelik

erken dat dit die N.P. se taak was om die politieke terrein
129)

te hanteer. Die N.P. was beslis nou in ’n sterker posisie

as voorheen en sou dit ten alle koste wou behou.

Tydens die uniale kongres het D.F. Malan op ’n indrukwekkende 

en oortuigende wyse as leier opgetree. Die Burger en Geyer

123. Roberts & Trollip, The S.ft. Opposition, p. 82.
124. Pelzer, Die Afrikaner-Broederbond, p. 168.

125. Van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor in die Suid-Afrikaanse Politiek, 

p. 210; Roberts & Trollip, The S.A. Opposition, p. 82.

126. Van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor in die Suid-Afrikaanse Politiek, 

p. 2 1 0 .
127. D.F. Malan, J.G. Strijdom, C.R. Swart, A.P.J. Fourie en O.Pirow.

128. Roberts & Trollip, The S.A. Opposition, p. 83.

129. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Hoe klein is die mens!", 6 Junie 1941.
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gebruik die heuningkwas kwisting deur die kongres as ’n persoonlike 

triomf vir Malan te beskryf. 1 ̂  Die party het tydens die kongres 

sy doelwitte baie duidelik uitgespel wat Die Burger verder laat

verklaar dat dit daarom een van die belangrikste kongresse is
• • 131)

wat in die geskiedenis van die Afrikanerdom gehou is. Vir

Die Burger was dit duidelik dat die party daarna in ’n posisie

was waarin hy homself teen die O.B. sou kon handhaaf.

Die kongres het ook getoon dat die kloof tussen die twee organi-

sasies besig was om vinnig breer te word. Van Rensburg was

glad nie teenwoordig nie en J.A. Smith, die amptelike O.B.-verteen-

woordiger, het openlik verklaar dat die O.B. nie onvoorwaardelik
1321

die N.P. se republikeinse strewe kon steun nie. t)m dit verder

te onderstreep, het O.B.-lede hierna pogings aangewend om die
133)

Kaaplandse N.P.-kongres in die wiele te ry.

7.2.4.1  Pirow krap gemoedere verder om

Oswald Pirow, voormalige minister in Hertzog se V.P.-kabinet

en getroue ondersteuner van Hertzog, het die Afrikanergemoedere

nog verder vertroebel. Geyer het Pirow as ’n blok aan die been

van Afrikanereenheid gesien. Alreeds met September 1939 se

oorlogsverklaring het hy Pirow as ’n moontlike struikelblok bestempel

en gesê, "En dan is Pirow, wie se een doel in die politiek
. 134)

is, die bevordering van die politieke belange van Oswald Pirow".
135)

By ’n ander geleentheid noem Geyer hom ’n "selfsoekende demagoog". 

Verder het die verkondiging van Pirow se idee dat ’n nuwe orde

130. Ibid. 21 Julie 1941.
131. Die Burger, 4 Junie 1941.
132. Van der Schyff, Die O.B. en die S.A. Politieke Deel 6 , p. 15.

133. Sien hoofstuk 2.1.2.
134. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Dit stort in duie”, 9 September 1939.

135. Ibid., "Bainskloof", 27 Desember 1940.
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in die Unie geskep moes word, Die Burger van die begin af glad nie

aangestaan nie. Daarvolgens sou die pers deur die staat beheer

moes word, elke burger moes ’n werk kry en die Jodeprobleem

moes deur die staat opgelos word. Volgens Die Burger sou demokrasie

totaal deur so ’n nuwe orde vernietig word en daarom was die
136)

koerant daarteen gekant.

Pirow se plan was slegs haalbaar indien Duitsland die oorlog

sou wen, het Die Burger geredeneer. Pirow se aanvalle op die

demokrasie asook sy aanprysing van die Nasionaal-Sosialisme
1 37)

het Die Burger dwars in die krop gesteek. Veral in die Transvaal

het die spanning oor Pirow se verkondiging van die idees geweldig

opgelaai. Om die party se standpunt duidelik te stel en om

ook moontlike verwarring oor die ideologie onder N.P.-lede

te verhoed, het die N.P. se Federale Raad op 9 April 1941 ver- 
138)

qader. Daar is besluit om onomwonde sy trou aan die Christelik-
139) ''

nasionale beginsels te koppel. Die verklaring het dadelik 

die spanning tussen die N.P. en die O.B. geweldig laat toeneem

omdat laasgenoemde dit as 'n aanval op hulle geinterpreteer 

het.

Volgens Geyer is die probleme vererger deur die feit dat J.G. 

Strijdom en H.F. Verwoerd sulke sterk optrede teen Pirow oorweeg 

het dat hy onder meer beweer het dat hulle so ”... behep is

met ’n anti-Pirow-obsessie", iets wat net grater verdeeldheid
' . . 140)
sou bring.

136. Die Burger, 20 Maart en 8 April 1940.
137. Die Burger, 2 April 1940.

138. Die Burger, 10 April 1941.

139. Basson, J.G. Stri.idom, p. 362.
140. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Hoe klein is die mens!", 23 Mei 1941.
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7.2.4.2 Spanning neem toe

Die toenemende spanning het Afrikanereenheid weer eens in die

weegskaal geplaas. In ’n poging om die eenheid te bewaar, het

die A.-B.. die Eenheidskomitee gestig wat in die openbaar as die 
. . 141)

beleidskomitee en later as die Afrikaner-Eenheidskomitee

bekend gestaan het. Die komitee is saamgestel uit die leiers 

van die N.P., O.B., F.A.K., R.D.B. en die Afrikaanse kerke.

D.F. Malan is as voorsitter en P.J. Meyer as sekretaris aangewys. 

Raadgewende mag is aan die komitee toegesê sodat dit as skakel

vir beraadslaging tussen die verskillende organisasies en liggame
. j • 142)kon dien.

Na ’n misverstand tussen Malan en J.A. Smith het die O.B. verkeerde-

lik hul konsep-grondwet vir die Unie landwyd versprei. Die doel

hiermee was onder meer om aan te toon dat die O.B. nie ’n diktatuur
143)

voorstaan nie. Die herrie was egter los, want die O.B. het
144)

daardeur die Cradock-ooreenkoms verbreek. Tydens die opskudding 

wat hierop gevolg het, was, dit baie duidelik dat Die Burger nie 

meer veel geduld met die O.B. gehad het nie.

Van Rensburg was ongetwyfeld met ’n eierdans besig. Aan die

een kant het hy belowe om Malan voortaan te raadpleeg alvorens
145)

hy namens die O.B. in so ’n belangrike saak sou optree. In 

die loop van die daaropvolgende paar weke het hy egter in stryd 

met sy beloftes opgetree deur toenemend op die selfstandigheid

141. Moet onderskei word van die N.P. se beleidskomitee. In die openbaar het die 
komitee ook bekend gestaan as die Kommissieinsake Algemene beleid, Voorlopige 

Volkseenheidskomitee en die Afrikaner-Eenheidskomitee (AEK).

142. P.V. 125, I.M. Lombard-versameling, lêer 4/4/1/1/1. "Verklaring namens 

die Volksorganisasies"; D.F. Malan-versameling, 1/1/1803, "Kommissie insake 

algemene beleid".
143. Van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor in die Suid-Afrikaanse Politiek, 

p. 217 ; Thom, D.F. Malan, pp. 112 - 113.

144. Die Burger; 10 Julie 1941.

145. Van der Schyff, Die O.B. en die S-A. Politiek Deel 6 , p. 19 ; Thom, D.F. 

Malan, p. 116.
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van die O.B. se politieke funksie te wys. Volgens Van Rensburg 

is die O.B. deur sy deelname aan die Eenheidskomitee in geen 

opsig ondergeskik gestel aan die N.P., Reddingsdaadbond of die 

F.A.K. nie en die O.B. werp hom in die stryd vir die republiek, 

maar sal hom verset teen enige skadelike invloede van die demokra- 

tiese stelsel. Op 'n reuse-fees op Vlakfontein, naby Roodepoort, 

onderstreep hy die O.B. se toekomsplanne deur onder meer te 

se, "Daarom gaan hy hom in die stryd werp en sorg dat hy (O.B.) 

seggenskap kry in die toekomsstaat".

Dit was baie duidelik dat die O.B. sy eie gang wou gaan. Op 

Elsburg het Van Rensburg die finale skote begin afvuur deurdat 

hy die N.P. baie sterk aangeval h e t . Die Burger het hierdie

onverskillige en ontaktvolle uitlatings van Van Rensburg as 

ongevraagde inmenging in die N.P. se interne sake beskou.

Die kille vrede tussen die O.B. en die N.P. was hierna iets

van die verlede. 1^9)

Die N.P. se hieropvolgende optrede was niks anders as 'n daad 

vir eie behoud nie. Omdat Die Burger nou teen van sy "eie mense" 

moes optree, beweer P.A. Weber dat die koerant sy taak met 

’n beswaarde gemoed aangepak het.

Tydens die Transvaalse N.P.-kongres het Malan kaalvuis onder

Pirow ingeklim. Die kongres het daarna Malan gelyk gegee met
1 51 )  'sy optrede. '

Vir Die Burger was dit ’n bewys van die N.P. se verwerping van

die ideologie van nasionaal-sosialisme, wat onder andere teen alle

146. 0. Pirow, James Barry Munnik Hertzog (Cape Town, 1957), p. 86; Thom, D.F. 
Malan, p. 115.

147. Die Burger, 11 Augustus 1941.
148. Roberts & Trollip, The S.A. Opposition, pp. 93-94; Van der Schyff, Die 

O.B. en die S.A. Politiek Deel 6, p. 19.
149. Roberts & Trollip, The S.A. Opposition, p. 95.
150. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.
151. Basson, J.G. Stri.idom, p. 372.
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vorme van demokrasie indruis. Vir Die Burqer was dit duidelik

dat daar geen keer meer was aan die verloop van sake nie. Volgens

die koerant het Malan namens die Afrikanervolk opgetree en daarom

voorspel Die Burger baie profeties dat die Afrikaanssprekendes
153)

nou ook teen die O.B. kant gekies het.

152)

Van Rensburg het op sy beurt Malan oor die vingers getik omdat
. . 154)

hy nie die saak in die A.E.K. wou besleg nie. Dit was vir

Die Burger ’n uitgemaakte saak dat Van Rensburg deur die toespraak

waarin hy Malan as ’n skeurder wou ontmasker het, ’n geskil nog

verder wou aanwakker. Volgens die koerant kon dit ook nie langer

geduld word dat Van Rensburg die N.P. se leierskap gereeld
155)

deur sy optede en uitsprake in twyfel trek nie. Die Burger

het geen doekies om die O.B. gedraai nie. Soveel so dat Geyer

’n verklaring van prof. L. .J. du Plessis, waarin die hele onaangenaam-

heid grotendeels aan onvolledige en selfs misleidende koerantver-

slae toegeskryf is, as ’n klomp "kaf" afgemaak het. Teen die

tyd was dit vir Geyer duidelik dat daar nie meer versoening
156)

met die O.B. bewerkstellig kon word nie. Geyer en Die Burger

wat beide nooit oorgeloop het van entoesiasme oor die O.B. nie, 

sou alles in hul vermoë doen om ter wille van politieke selfbehoud 

die N.P. hierna teen die O.B. te beskerm.

Vervolgens het Malan ’n waagstuk onderneem deur ’n ultimatum
157)

aan die O.B. te rig. Daarvolgens was die O.B. genoodsaak 

om die Uniale omsendbrief 1/41, waarin die O.B. se grondwet 

gepubliseer is, voor of op 30 Augustus te herroep. Indien nie, 

was die N.P. volgens sy grondwet by magte om die O.B. as vyandig 

te verklaar en dan alle N.P.-lede te versoek om uit die O.B.

152. Die Burger, 14 Augustus 1941.
153. Die Burger, 13 Augustus 1941.
154. Roberts&Tiollip, The S.A. Opposition, p. 98 ; Thom, D.F. Malan, p. 118.
155. Die Burger, 15 Augustus 1941.
156. Die Burger, 19 Augustus 1941 ; A. 1890, A.L. Geyer-versameling, "Hoe klein

is  die mens!", 27 Augustus 1941.
157. Ibid., 29 Augustus 1941.
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te bedank. Baie van Die Burger se lesers het uitgesproke 

menings laat hoor waarin die O.B. vir al die probleme aanspreeklik 

gehou is. Die Burger het heelhartig hiermee saamgestem en verduide- 

lik dat die O.B. se enigste keuse baie duidelik was, naamlik

dat hy ter wille van sy voortbestaan na sy oorspronklike doel,
. . . 159)

om ’n nie-politieke organisasie te wees, moes terugkeer.

158)

Alle O.B.-byeenkomste en partyvergaderings is nou tydelik opgeskort

en selfs die Nasionale Pers-koerante is versoek om die "wapenstil-

stand" in ag te neem. ^ ^ W e e n s  die konflik is ’n vergadering
~ 161)

van die Afrikaner-eenheidskomitee bele. Malan, duidelik nie

meer begerig om ’n oplossing te bereik nie, het eers die verrigtinge

van die tweede dag af bygewoon.^ ^ H i e r n a  sou voortdurend botsings

tussen die O.B. en die N.P. aan die orde van die dag wees.

Vir Die Burger was Van Rensburg se oneerlikheid een van die

kernprobleme en die koerant vra "Wat help al die vrome woorde,

wat beteken plegtige ooreenkomste en besluite as die goeie wilx
163)

ontbreek om beloftes na die letter en na die gees uit te lewe?"

Verskeie lesers, wat duidelik nie al die intriges verstaan het 

nie, het briewe met die hoop op versoening na Die Burger gestuur. 

Geyer self kon daardeur agterkom dat daar baie lesers was wat 

nog op 'n wonderwerk gehoop het.

Die O.B. het teen die tyd ’n al hoe groter wordende krisis beleef. 

Ds. Kotzé, voorsitter van die Grootraad, het uit die O.B. bedank, 

maar daarmee saam het groot getalle O.B.-offisiere, veral in 

die Vrystaat, bedank. ' Malan, wie se posisie ook daardeur 

versterk is, is verder gehelp deur die feit dat Van Rensburg

158. Roberts & Trollip, The S.fl. Opposition, p. 101; Thom, D.F. Malan, p. 122.
159. Die Burger, 29 Augustus 1941.
160. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Hoe klein is  die mens!", 30 Augustus 1941.
161. P.V. 125, I.M. Lombard-versameling, lêer 1/8 /2 /1/1. Notule van die A.E.K., 1 

September 1941; Die Burger, 1 September 1941.
162. A. 1890, A.L. Geyer-versameling, "Hoe klein is  die mens!", 31 Augustus en 3 

September 1941.
163. Die Burger, 15 September 1941.
164. A. 1890, A.L. Geyer-versameling, "Hoe klein is  die mens!", 19 September 1941.
165. Thom, D.F. Malan, p. 129; A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Hoe klein is  die 

mens!", 10 September 1941.



218

se nasionaal-sosialistiese standpunte deur verskeie predikante 
166)

gekritiseer is. Malan het ook die regte taktiek gevolg, deur 

nie druk op die O.B. uit te oefen nie, om sodoende nie as die 

skeurder by die publiek bekend te word nie. Dit was ook nie

nodig nie, want volgens Geyer was die O.B. besig om vanself
. , . , , . 167)
m  duie te stort.

In Kaapland het die O.B. ’n vertrouenskrisis beleef en talle

groepe O.B.-offisiere het groot vergaderings belê waar onder

meer Van Rensburg se kop ge’eis is. Die Burger het groot prominen-

sie daaraan verleen en half dankbaar verklaar dat die skrif
168)

vir die O.B. duidelik aan die muur was. Die Burger, in ’n 

poging om nie ’n voorgestelde Volkskongres te laat plaasvind 

nie, beweer dat dit baie beter sou wees as die O.B.-offisiere 

hulle leier sal regruk as om so ’n kongres te hou.

Verskeie Kaaplandse briefskrywers het in hierdie tyd Die Burger 

se aanvalle op die O.B.-leiding bevraagteken. Die bevraagtekening 

het Geyer gedwing om sy persoonlike en Die Burger se standpunt 

baie duidelik te stell^'' Hy het beweer dat dit die koerant 

se taak is om inligting deur middel van nuusberigte oor buitelandse 

en binnelandse gebeurtenisse aan sy lesers oor te dra. Op grond 

daarvan en met die breë nasionale beginsels as rigsnoer, moet 

’n koerant sy lesers leiding gee. Maar, vra Die Burger, word 

hy nou onthef van hierdie taak wanneer daar moeilikhede in die 

geledere van die Afrikaansprekendes heers? Volgens die koerant

is dit daarom onjuis om die koerant te verkwalik dat hy kant 

kies, veral omdat hy die demokrasie steun teenoor volksvreemde

166. Van der Schyff, Kultuurbeeld van die Ossewa-Brandwaq Deel 4 , p. 93.
167. A.1890, A.L. Geyer-versameling, "Hoe klein is die mens!", 19 September 1941.

168. Tussen 8 September en 3 Oktober 1941 het daar daagliks berigte van sulke

vergaderings verskyn-

169. Die Burqer, 22 September 1941 ; A. 1890, A.L. Geyer-versameling, "Hoe klein 
is die mens!11, 20 September 1941.

170. Die Burger, 17 September 1941.



219

171 ) . .
ideologiee. Dit was duidelik dat alle lesers ook nie tevrede

was met die feit dat Die Burger so hard teen die O.B.-leiding 

opgetree het nie. Al was daar nooit groot getalle O.B.-lede 

in Kaapland nie, is hierdie optrede ’n aanduiding van betekenisvolle 

steun aan die O.B. in Kaapland. Dit is tog belangrik dat die 

O.B.-beweging of die gewone O.B.-lede nie die skyf van Die Burger 

se aanvalle was nie, maar wel die O.B.-leiding en spesifiek

Van Rensburg. Vir die koerant was dit baie duidelik dat Van 

Rensburg as leier van die O.B. verwyder moes word om die eenheid

onder Afrikaanssprekendes te bewaar.

Aan die einde van September het 'n belangrike vergadering plaasge

vind, wat deur al die Nasionale koerantredakteurs asook die 

voile N.P. -beleidskomitee bygewoon is. Op die vergadering was 

dit duidelik dat veral die Transvalers onseker was oor die party 

se toekoms en het daarom haastige en besliste optrede teen die

O.B. voorgestaan. Op Geyer se voorstel het die vergadering

besluit om te wag totdat ds. Kotzé en ander oud-O.B.-lede op

1 Oktober sou vergader. Indien hulle, soos verwag is, sou besluit 

dat die O.B. nie meer van binne af hervorm kon word nie, sou

D.F. Malan ’n verklaring uitreik waardeur alle N.P.-lede tot
• 1721

enige verbintenis met die O.B. verbied word. Soos te verwagte

het Malan die verklaring uitgereik waarop Die Burger verklaar

het dat die O.B. duidelik nie meer gered kon word nie, maar

volgens die koerant kon Kotzé en sy mede-beswaardes nog volkseen-
173)

heid red deur almal op daardie oomblik uit die O.B. te bedank.

In die daaropvolgende paar dae se uitgawes het Die Burger met

alle geweld teen Van Rensburg se vyandigheid teenoor die N.P.

uitgevaar en hom luidkeels as ’n diktator voorgehou wat deur
174) • '

sy optrede in die Afrikaner se vyande se hand speel. Die

171. Die Burger, 24, 25 en 26 September 1941.

172. A. 1890, A.L. Geyer-versameling, "Hoe klein is die mens!," 30 September 1941.

173. Die Burger, 2,3 en 4 Oktober 1941 ; Thom, D.F. Malan, p. 136.

174. Die Burger, 6 tot 10 en 13 tot 15 Oktober 1941.
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veldtog was daarop gemik om so gou en so veel as moontlik N.P.- 

lede te oorreed om die O.B. te verlaat.

Hierna sou daar nog ’n paar pogings aangjewend word om die twee

groepe te versoen, maar sonder sukses. Vir Die Burger was

dit ’n uitgemaakte saak dat Van Rensburg die oorsaak van al hierdie
176)

mislukte pogings was. Na Januarie 1942 was daar ook geen ver- 

soeningsgeleentheid meer nie en die skeuring tussen die O.B. 

en die N.P. was daarna dus finaal.

7.2.5 Die Nasionale Pers en die O.B.

Tydens die beginstadium van die O.B. het die Nasionale Pers ’n

belangrike rol in die bekendstelling en uitbouing daarvan gespeel.

Maar soos reeds genoem, het die koerante na die Elsburgse toespraak

in September 1941 ’n venynige veldtog teen die O.B. begin loods.

So erg was die veldtog dat die O.B. se Beheerraad in Kaapland

besluit het om deur middel van ’n persoonlike onderhoud die direksie

van die Nasionale Pers te versoek om minder vyandig teen die
177)

O.B. te wees. Hierdie versoek het egter op dowe ore geval

en die pers het met sy aanvalle voortgegaan.

Die Pers was self deurlopend onder die spervuur van die O.B.-

leiers, wat die spanning nog verder verhoog het. So reageer Die 

Burger op ’n toespraak van dr. F.D. du T. van Zyl, Kaaplandse 

O.B.-hoofgeneraal, wat Die Burger aangekla het dat die koerant 

Afrikanereenheid benadeel. Op sy beurt betreur die koerant hierdie

175. Die Burger, 7 Januarie 1942.
176. Die Burger, 8 en 9 Januarie 1942.
177. Van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor in die Suid-Afrikaanse Politiek, 

pp. 296 - 297.



221

"vae bewering". Geyer het verder beweer dat deur sulke uitlatings

'n stille agterdog teen die Nasionale koerante gesaai sou word,
179)

wat net die onderlinge spanning kon verhoog.

178)

Op 22 Januarie 1942 het die Kaapse Beheerraad van die O.B. besluit

dat die organisasie in Kaapland sy steun aan die Nasionale Pers

sou onttrek tensy die pers sy vyandige houding voordie 2de Februarie
180)

sou staak. Die Burger se optrede teen die O.B. was baie duidelik 

die direkte oorsaak van die "oorlogsverklaring".

Op ’n direksieverciadering is die brief indringend bespreek. In

hul antwoord beweer die direksie dat die Nasionale Pers die

N.P. se standpunt ten opsigte van die O.B. onderskryf en verwittig

die O.B. verder dat indien die verstandhouding nie verbeter nie,

geen advertensies van die O.B. en die Nuwe Orde meer deur die
182)

pers aanvaar sou word nie. Volgens Die Burger het die O.B. 

se ultimatum uit die bloute verskyn. Die laaste versoek was 

op 18 September 1941 waarin ’n vergadering aangevra is en wat 

toe wel plaasgevind het. Daarom was die ultimatum van 29 Januarie

1942 so verrassend, omdat dit die eerste woord was wat die direksie 

sedert die vorige vergadering van die O.B. gehoor h e t . ^ ^

Die O.B. was vasbeslote om die Nasionale Pers tot ander insigte 

te dwing. Daarom is sy lede versoek om protesbriewe aan die direksie

te rig waarin hulle gedreig het om hul steun aan die pers te
184)

onttrek tensy die pers sy beleid teenoor die O.B. sou verander.

Van hierdie aksie het daar weinig plaasgevind. Blykbaar was 

daar net nie meer genoeg O.B.-lede wat tot die skryf van sulke 

briewe oortuig kon word nie.

178. Die Burqer, 27 Augustus 1941. „
179. A.189U, AX. Geyer-versameling, ”Hoe klein is die mens!, 27 Augustus 1941. _
180. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor: J. de Vos - sekretaris van die

Nasionale Pers, 27 Januarie 1941.

181. Ibid: Nasionale Perssekretaris - J. de Vos, 2 Februarie 1942.

182. Ibid. Notule van die Direksie van die Nasionale Pers, 30 Januarie 1942.

183. Die Burger, 5 Februarie 1942.
184. Van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor in die Suid-Afrikaanse Politiek, p.297;

Van Heerden begaan 'n fout hier. Hy beweer dat die direksie eers op 9 Februarie

op 'n boikot besluit het, terwyl dit alreeds op 30 Januarie gedoen is.
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In Bevel 8/42 word alle aandeelhouers van die pers en O.B.-generaals

versoek om tydens ’n volgende aandeelhouersvergadering protes

teen die "volksverdelende beleid van die Nasionale Pers" aan
185) . -

te teken. Om die saak verder te voer, het die O.B.-hoofkommandant,

J. de Vos, alle aandeelhouers versoek om die vergadering by te

woon. Indien hulle nie teenwoordig kon wees nie, moes hulle volmag

aan die O.B.-generaals, dr. F. du T. van Zyl of dr. W.A. Joubert,
186)

gestuur word. As teenvoeter het die direksie dadelik alle aandeel

houers versoek om die vergadering by te woon, sodat die neergelegde

beleid van die direksie goedgekeur kon w o r d . ^ ^  Op die vergadering
188)

is die O.B.-optrede egter maklik afgeweer. Die boikotaksie 

het op Die Burger se sirkulasiesyfers omtrent geen invloed gehad 

nie. Die teendeel het wel gebeur. Die boikot het tot heelwat 

O.B.-lede se bedanking uit die organisasie gelei, omdat die optrede

teen die Nasionale Pers die organisasie se doelstelling onder
189)

verdenking geplaas het.

Tot en met die 1943-verkiesing was daar nog sporadiese beriggewing

oor die O.B., maar daarna het dit bykans heeltemal uit Die Burger

verdwyn. Die direksie het ook nog steeds voortgegaan om betaalde

O.B.-advertensies te boikot. In Desember 1942 het die direksie
190)

weer besluit om die N.P. se beleid teenoor die O.B. te onderskryf.

Die verenigde beleid is jare lank toegepas, want gedurende Maart

1947 het die direksie weer eens besluit dat die bestaande beleid
191)

steeds gehandhaaf moes word. Hierdie "doodswygbeleid" was uiteinde-

185. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor. O.B. bevel 8/42, 26 Februarie 1942.

186. P.V.18, C.R. Swart-versameling, leer 3/1/37: J. de Vos - alle Nasionale

Pers-aandeelhouers,10 Maart 1942.

187. Die Burger, 12 Maart 1942.
188. Sien hoofstuk 2.9.1.; Van Heerden fouteer as hy beweer dat F.C. Erasmus

eerstens teen die O.B. opgetree het. Hy het namens homself opgetree.

189. Sien "Menings van ons Lesers", Maart 1942 tot Mei 1942. .

190. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van die Direksie van 

die Nasionale Pers, 18 Desember 1942.

191. Ibid., 28 Maart 1947.
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lik een van die belangrikste redes vir die O.B. se agteruitganq 
. 192) .
in Kaapland. Die hele aangeleentheid het ook tot groot verbit-

193)tering gelei wat jare later nog bespeur kon word. Sambok Smith 

erken, "Die Pers van die land bly die O.B. doodswyg. Dit is die 

sterkste wapen teen ons".

Die Burger se standpunt was duidelik en beslis. Samewerking 

tussen Afrikaanssprekendes was slegs moontlik indien die Nasionale 

Party ’n belangrike,indien nie toonaangewende, rol daarin sou speel. 

Die koerant het by herhaling verklaar dat die uitgangspunt van 

alle Afrikaanssprekendes moes wees dat Suid-Afrika in alle omstandig- 

hede eerste gestel moes word. Die leierskap van D.F. Malan was 

vir Die Burger ook van groot belang in die bereiking van bogenoemde 

eenheid. Daarom het die koerant ook nie veel geduld met opponeren- 

de leiers soos Hertzog en Van Rensburg openbaar nie. Die N.P. 

was sonder twyfel in ’n baie stewiger posisie teen die end van

1943 as voor die tyd. Die Burger se bydrae in die uitskakeling 

van opponente was van deurslaggewende belang.

192. Van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor in die Suid-Afrikaanse Politiek, 

p. 299 ; Ineg Klankargief, K1, kant 1, Prof. C.L. de Jager.
193. P.V.18, C.R. Swart-versameling, Die O.B. en die Nasionale Pers (ongedateerd).

194. P.V.203, P.W. Botha-versameling, Verklaring opgestel deur N.P. se Propaganda- 

kantoor, 1948.



224

8. DIE RA SS EV RA AGSTUK

8.1 Inleidinq

Die oplossing van die rasseprobleme was vir Die Burger ’n voorver- 

eiste tot die voortbestaan en behoud van die blanke beskawing 

in Suid-Afrika. Daarom was die koerant deurspek van hoofartikels, 

artikels en briewe wat teen vermenging gerig was. Gedurende en
/ a

na die Tweede Wereldoorlog het die erns van die kleurvraagstuk

toegeneem. Die blankes het veral toenemend bewus geword van

die grootskaalse integrasie van die swartmense in die ekonomiese

struktuur van die land. Hierdie faktor, tesame met ’n kragtige,

aggressiewe nasionalisme onder die swartmense, het die selfbehouds-

drang van die blankes geprikkel en hulle tot drastiese optrede

aangespoor. Die Burger het dit as volg saamgevat: "Die naturelle-

vraagstuk is nie net ’n ekonomiese vraagstuk nie. Dit is veel

meer. Dit is bo alles ’n vraagstuk van menslike verhoudinge en
1 )

van botsende strewes".

Die problematiek van tussengroepverhoudinge het egter nie sy 

invloed slegs ten opsigte van die nie-blanke en blanke bevolkings- 

groepe laat geld nie. Die aanwesigheid van ’n groot getal Jode, 

wat ’n onlosmaaklike deel van die Suid-Afrikaanse blanke bevolking 

uitgemaak het, was gedurende die dertigerjare 'n belangrike bestand- 

deel van die Suid-Afrikaanse verhoudingspolitiek.

8.2 Joodse imroiqrasie

Weens allerlei buitelandse reperkussies was daar reeds sedert

1919 ’n sterk immigrasiestroom van Jode uit alle dele van Europa
2 )

na die Unie. Die talle Jode wat Suid-Afrika binnegekom het,

1. Die Burger, 24 Oktober 1947.
2. F.J. van Heerden, Nasionaal-sosialisme as Faktor in die Suid-flfrikaanse Poiitiek, 

1933 - 1948 (Ongepub. D.Phil.-proefskrif, U.O.V.S., 1972), p. 376.
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het met verloop van tyd tot ’n groot twispunt in die Unie ontwikkel. 

Veral gedurende die jare dertig het ’n sterk anti-Joodse gevoel 

sy invloed op politieke terrein laat voel. Ten einde die toenemende 

stroom Jode te stuit, het die N.P. al in 1930 ’n wet aangeneem 

waarvolgens slegs ’n beperkte aantal immigrante jaarliks in die 

Unie toegelaat sou word. Aan immigrasie vanuit Wes-Europa en 

veral Duitsland is deur hierdie wet egter geen perke gestel nie.

Gedurende die dertigerjare het dit duideliker tot die Afrikaner 

deurgedring dat bykans alle handelsondernemings en nywerhede 

in die hande van Engelssprekendes en veral Jode was. Op finansiele, 

handels- en industriële gebied het die Jode, ongeag hul klein 

getal, gedurende hierdie jare ’n merkwaardige invloed in Suid- 

Afrika uitgeoefen. Hierdie besef het deel uitgemaak van die 

ekonomiese lewenswording van die Afrikaner en sy stryd om vir 

homself ’n vastrapplek in die ekonomie te bekom. Daarom het die 

toenemende Joodse immigrasie veral die Afrikaners met ontsteltenis 

gevul. Die stryd van die N.P. en Die Burger om die verdere instro- 

ming van Jode in die land te beperk, moet dus ook in samehang

met die ekonomiese ontwaking van die Afrikanervolk gesien word.

Die "Menings van ons Lesers" in Die Burger het vanaf 1934 ’n onop- 

houdelike stroom briewe bevat waarin Afrikaanssprekendes hul 

misnoeë oor die instroming van Jode uitgespreek het. In die 

tydperk tussen Januarie 1935 en Desember 1937 is daar ten minste 

elke maand éen brief gepubliseer wat die onderwerp aangeroer 

het.

Na die bewindsaanvaarding van die V.P. in 1934 het die stroom

Joodse immigrante uit Wes-Europa begin toeneem. Veral die probleme 

wat Jode in Nazi-Duitsland ondervind het, het hiertoe aanleiding

gegee. Baie van die immigrante het hulle in en rondom Johannesburg 

gevestig.^ Na alle waarskynlikheid het daar nooit ’n baie groot

3. J.H. le Roux, Die "Gesuiwerde" Nasionale Party, 1935-1940 (Ongepub. M.A., U.O.V.S.,

1972), p. 340.

4. A.J.H. van der Walt (e.a.) (reds.) verwerk deur D.W. Kruger, Geskiedenis van Suid- 

Afrika (Kaapstad, geen datum), p. 536.
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groep van die immigrante hulle in Kaapland of in die Kaapse

Skiereiland gevestig nie. ^  Van Afrikanerkant het daar ’n sterk

gevoel ontwikkel dat die immigrasie gestuit moes word, omdat

die Jode volgens hulle nie assimileerbaar was nie. Dit was hoofsaak-

lik ortodokse Jode wat die Unie binnegekom het, en ’n algemene

gevoel onder die Afrikaanssprekendes was dat die Jode daarom
6)

nie deel van die Suid-Afrikaanse samelewing sou kon word nie.

Daar is ook gevoel dat die Jode op die ekonomiese gebied ’n bedrei- 

ging vir die res van die Blanke bevolking ingehou het. Die groot 

mate waarin hierdie groep die ekonomie beheer het, kom duidelik

na vore in ’n brief deur sir Abe Bailey wat in die London Times 

verskyn het. Daarin beweer hy onder meer dat die meeste winkels, 

kafees en hotelle aan die Rand in die verlede aan Engelssprekendes 

behoort het, maar "... tans is hulle egter hoofsaaklik in die 

hande van Jode . . . " ^  Die Burger het in sy politieke spotprente 

en in hoofartikels herhaaldelik na "Hoggenheimer" as die verpersoon- 

liking van die Joodse kapitalis en imperialis verwys in ’n poging 

om die groep se invloed in die ekonomie en politiek te probeer 

stuit.

In die eerste ses maande van 1936 het meer as 1200 Jode na die 

Unie geïmmigreer. Die Burger het bereken dat dit teen ’n tempo
O') ^

van ses Jode per dag geskied het. Daarom het die N.P. die

saak baie sterk in die Parlement gestel. Volgens D.F. Malan
9)

was die N.P. nie anti-Joods nie, maar wel pro-Suid-Afrikaans.

Die Burger ondersteun die standpunt deur te beweer dat die

instroming ’n abnormale situasie geskep het wat vir die hele
1 0 ) '

land gevaar ingehou het. Volgens die koerant het die oplossing 

daarin gelê dat slegs ’n sekere persentasie Jode binne die Unie

5. T. Hoffman en A. Fischer, The Jews of South Africa. What Future? (Johannesburg, 

1988), p. xix.
6 . J.H. le Roux en P.W. Coetzer (reds.), Die Nasionale Party. Die ''Gesuiwerde11 Na

sionale Party, 1934-1940 deel A , (Bloemfontein, 1986), pp. 78 - 79.

7. Die Burger, 28 Augustus 1939.

8 . Die Burger, 26 Augustus 1936.

9. Die Burqer, 18 Junie 1936.

10. Die Burger, 4 September 1936.
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se bevolking geakkommodeer kon word sonder om die land te benadeel! 

Die Burger doen daarom ’n ernstige beroep op die regering om effek- 

tiewe instromingsbeheer uit te oefen, omdat daar volgens die 

koerant ook al ’n sterk anti-Joodse gevoel in die Unie aan die 

opbou was. By verskeie geleenthede tydens die Parlementsitting

het Die Burger en die N.P. juis op die qevaar van die reqerinqs-
. . 1 2 ) 

wexering gewys.

Die eerste wat hierop gereageer het, was ’n aantal dosente van

die Universiteit van Stellenbosch. Hulle het in Oktober 1936

’n groot protesvergadering gehou wat deur byna 3000 mense bygewoon
13)

is. D.F. Malan het ’n paar dae later nog olie op die vuur

gegooi deur te verklaar dat hy op wetgewing sou aandring om die
14)

immigrasie te stuit. Min. J.H. Hofmeyr het vir ’n ekstra kinkel

in die kabel gesorg met ’n toespraak waarin hy die optrede van
' 15)die dosente as teenstrydig met akademiese norme bestempel het.

Die dosente het dadelik gereageer deur Hofmeyr te beskuldig

van 'n "onverdraagsame houding teenoor hulle maar ’n verdraagsame

houding teenoor Joodse immigrasie".

Smuts het openlik verklaar dat hy ten gunste van die immigrasie

was omdat die Jode juis op handelsgebied baie vir die land sou
17) ’

kon beteken. Nou was die gort behoorlik gaar.

In Desember 1936 het Hertzog die gemoedere probeer kalmeer deur 

aan te kondig dat die regering van plan was om die wet in verband

met immiqrasie te wysiq. Die Burqer het verklaar dat die aankon-
18) >

diging niks anders as oeverblindery was nie. Die verklaring 

van die koerant is egter verkeerd bewys deurdat die regering

’n nuwe Vreemdelingswetsontwerp aan die begin van 1937 by die

11. Die Burqer, 27 November 1936.

12. Die Burger, 21 Oktober 1936.

13. Die Burger, 27 en 28 Oktober 1936.

14. Die Burger, 2 en 13 November 1936.

15. Die Burger, 23 November 1936.

16. Die Burger, 30 November 1936.

17. Die Burger, 2 en 3 Desember 1936.

18. Die Burger, 7, 9 en 23 November 1936.
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. . 1?)
Parlement ingedien het. Die Burger het egter ’n probleem met

die wetsontwerp ondervind, omdat Britse Jode nie daardeur geraak
2 0 )

is nie en steeds na die Unie kon immigreer. Tydens die Parlemen-

têre debat oor die wetsontwerp was dit baie duidelik dat die

twee partye hemelsbreed van mekaar verskil het.

Gedurende die Parlementsitting van 1938 het die N.P. getoon 

dat sy onrustigheid oor die kwessie nog nie bedaar het nie.

Verskeie N.P.-lede het die vraagstuk van die aanhoudende stroom 

Joodse immigrante weer eens geopper en die regering daaroor

aangeval. Die Burger het bygevoeg dat die regering blykbaar
r 2 1 ) 

nie die immigrasie wou stuit nie. Tydens die verkiesing van

1938 het die uitgesproke anti-Joodse beleidsrigting van die

N.P. ’n negatiewe reaksie by die Joodse gemeenskap van die Unie
22)

tot gevolg gehad.

Gedurende Oktober en November 1938 het die berigte in Die Burger

oor die Joodse vervolging in Duitsland toegeneem. Berigte

hieroor en veral oor die moontlikheid om oortollige Jode na
23)

Afrika te stuur, het die lesers na hul pen laat gryp. Hulle

het verdere instroming van Jode na die Unie teengestaan en

gereken dat dit die plig van die regering was om voortgesette

immigrasie te stuit. Die Burger het die breë mening van sy

lesers soos volg saamgevat, "Dit is jammer dat die Jode onderdruk

word, maar dit kan niks aan die feit verander dat Suid-Afrika

nie plek het vir die Jode nie. Die N.P. is nie pro-Duits of
24)

anti-Duits nie maar alleen pro-Suid-Afrikaans". Hierdie uitspraak 

van Die Burger bekragtig die koerant se ongenaakbare houding 

jeens die Jode.

19. Die Burger, 12 Januarie 1937.
20. Die Burger, 13 Januarie 1937.

21. Die Burger, 7 Maart 1938.
22. Le Roux en Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4 , p. 83; W.K. Hancock, The

Fields of Force, 1919-1950 (Cambridge, 1968), p. 290.

23. Die Burger, 14, 15 en 16 Oktober 1938.

24. Die Burger, 25 November 1938.
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Die N.P. het, ongeag die sterk teenstand van die regering, volhard,

in sy pogings om Joodse immigrasie te verminder. In Februarie

1939 het Eric Louw die stryd verder gevoer deur ’n privaatwetsont-
25)

werp oor die saak by die Parlement in te dien. Van regeringskant
- 26) 

is die wetsontwerp heftig aangeval. Na ’n lang debat is ook

die wetsontwerp verwerp. Die onaanvaarbaarheid daarvan ten
27)

spyt, het die N.P. sy propagandaveldtog verskerp. Enkele

maande later het die Tweede Wereldoorlog uitgebreek en is die 

probleem noodgedwonge op die agtergrond geskuif.

Dwarsdeur die oorlog het die beleid van die party berus op die be- 

ginsel van Suid-Afrika Eerste en alhoewel dit minder in die 

pers bespreek is, was die standpunt van die N.P. nou, "...

om eenvoudig te aanvaar dat ons Joodse beleid bestaan en dat 

daar nie verder oor hoef geskryf te word nie". Teen die einde

van die oorlog was daar ’n toenemende mate van steun vir die

N.P. se standpunt. Enkele van die party se leiersfigure, 

met D.F. Malan as voorman, het heeltemal op eie inisiatief 

met ’n versoeningsbeweging teenoor die Jode begin. Veral E. 

Louw was ontsteld oor die optrede van Malan. Op 30 Oktober

1947 is ’n lang onderhoud met Malan in Die Burger gepubliseer. Daar

in het Malan verklaar dat die N.P. nie gekant was teen die Jode 

omdat hulle Jode of lede van ’n bepaalde ras was nie. Volgens

hom bestaan daar ’n wêreldwye Joodse "vraagstuk" en indieD die

25. Die B u r g e r , 10 Januarie 1939.

26. P.F. van der Schyff, Eric Louw in die Suid-flfrikaanse Politiek tot 1948 

(Ongepub. D.Phil.-proefskrif, P.U. vir C.H.O., 1974), p. 435.

27. Die Burger, 17, 12, 26, 27 en 31 Januarie 1939.
28. F.J. van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor in die Suid-flfrikaanse 

Politiek, p. 381.
29. P.F. van der Schyff, Eric Louw in die Suid-flfrikaanse Politiek tot 1948, 

p. 694.
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Joodse getalsterkte in enige land ’n sekere persentasie sou oorskry, 

sou ’n anti-Joodse houding ’n onvermydelike gevolg daarvan wees. 

Volgens Malan is die grens in Suid-Afrika bereik en daarom was 

die N.P. teen verdere Joodse immigrasie gekant, maar wel ten 

gunste van samewerking met die Jode wat in Suid-Afrika woonagtig 

was. Malan het nou gepoog op vir eens en altyd dit duidelik 

te stel dat die N.P. nie van plan was om teen die Jode op grond 

van sy ras en geloof te diskrimineer nie.

Dit is egter hoogs onwaarskynlik dat die N.P. in die 1948-verkiesing 

noemenswaardige steun van Joodse kant ontvang het aangesien 

die oorgrote meerderheid Jode getroue V.P.-ondersteuners was.

8.3 Die Kleurvraagstuk

8.3.1 Voor die Tweede Wereldoorlog

31)Omdat die meeste Kleurlinge in Kaapland woonagtig was, was

die probleem hoofsaaklik tot Kaapland beperk. Die Burger verklaar

dit soos volg: "Ons praat van ’n kleurlingvraagstuk. Laat ons

goed verstaan wat daarmee bedoel word. Die politieke, ekonomiese

en maatskaplike verhouding tussen die blankes en die bruinmense

trek in besondere mate vandag die aandag. Politieke verteenwoordi-

ging, bloedvermenging, die trek van die plase na die dorpe en

stede - dit is enkele van die sake wat voortdurend onder bespreking

kom. Dit is egter slegs een deel van die vraagstuk. Daar is

’n ander kant wat van daardie genoemde deel nie geskei kan word

nie. Dit is die toestand en die toekoms van die kleurlingbevolking

self, die ekonomiese, geestelike, sedelike omstandighede waarin

hierdie ras van meer as ’n half miljoen mense, hoofsaaklik in
32)

die Boland gekonsentreer, hulle bevind".

30. Die Burger, 31 Oktober 1947. Hierdie verklaring is teenstrydig met wat Malan in
1937 gesê het. Parlementêre debatte, vol. 28, 1937, kol. 40 - 41.

31. G. Lewis, Between the wire and the wall (Cape Town, 1987), p. 160.

32. Die Burger, 3 September 1937.
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Alreeds so vroeg as 1922 het Dudtshoorn se N.P. ’n beskrywingspunt 

by die Kaaplandse Kongres ingedien waarvolgens versoek is dat 

Kleurlinge aparte politieke verteenwoordigers moes kry. Die 

saak is telkens weer onsuksesvol na vore gebring, totdat die 

strydvraag ná samesmelting in intensiteit toegeneem het. Die 

Burger sou die N.P. se beleid van afsonderlike Parlementere 

verteenwoordiging baie duidelik stel.'^

Alreeds in 1934 het Hertzog, wat geglo het dat die Kleurlinge 

polities en ekonomies by die blanke ingeskakel moes word, die 

Kleurlingregte-wetsontwerp na ’n spesiale komitee verwys. Die 

wetsontwerp sou die Kleurlinge polities binne die blanke bestel 

akkommodeer. Weens teenstand, veral vanuit die noordelike provin- 

siens, is dit nooit verder gevoer nie. Die gevoel was dat die

saak moes oorstaan tot tyd en wyl die swart "vraagstuk" opgelos
• 34)
is.

Groot besorgdheid oor die haglike maatskaplike toestande waarin

baie blankes gewoon het, het veral onder die Afrikaanssprekendes

ontstaan. Reeds op die groot volkskongres van 1934 is ’n besluit

aanvaar dat saamwonery afgekeur moes word en dat pogings aangewend

moes word om die verskillende kleurgroepe in aparte woonbuurte

te plaas. ^  In verskeie Kaaplandse dorpe met groot Kleurlingbe-

volkings soos Malmesbury, Stellenbosch, Paarl, Wellington en

Somerset-Wes, was daar teen die middel van die dertigerjare

geen behoorlike skeiding tussen die blanke en Kleurlingwoonbuurte

nie. In sommige woonbuurte in die Kaapse Skiereiland soos Sout-

rivier, Woodstock, Observatory, Mowbray, Rosebank, Claremont
36)

en Wynberg het die twee groepe heeltemal deurmekaar gewoon.

33. Die Burger, 5 Desember 1936.
34. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, pp. 419-420; Muller, Vyfhonderd Jaar 

Suid-Afrikaanse Geskiedenis, pp. 420 - 421.

35. Die Burger, 4 Oktober 1934.
36. Die Burger, 9 April en 11 November 1937.



232

Volgens Lewis was meer as 36 %  van al hierdie woonbuurte in 1936 

alreeds gemeng gewees.

Vermenging wat tussen blank en Kleurling plaasgevind het, het

krasse uitlatings deur Die Burger tot gevolg gehad. Die koerant

se standpunt was dat gemengde huwelike verbied moes word en

dat die grootste oorsaak van die probleem, naamlik gemengde
38)

woonbuurte, verwyder moes word. Veral die gemengde woonbuurte 

in Kaapstad het Die Burger gedring om gereeld na die problematiek 

daarvan te verwys. Volgens die koerant het die regering se 

beleid sosiale gelykheid onvermydelik gemaak en daarom moes 
' 3 9 )

die beleid beveg word.

Die Burger het op onmiddellike optrede van regeringskant aangedring 

om Kleurlinge te verbied om in blanke woonbuurte in te trek.

Hierdie standpunt is na aanleiding van ’n debat oor gemengde 

huwelike, wat in die Volksraad plaasgevind het, gestel. Twee 

V.P.-lede, J.J. Pienaar en J.H. Grobler, het private mosies

ingedien waarin hulle wetgewing bepleit het om gemengde huwelike
41) ..

te stuit. Dit weerspieel die feit dat daar selfs ’n sterk
42)

gevoel teen vermenging in die V.P., veral in die Noorde, was.

Die dag na die debat het ’ri afvaardiging van blanke huiseienaars 

van die Kaapse voorstede Woodstock, Soutrivier en Observatory, 

waar vermenging op goot skaal plaasgevind het, ’n petisie by 

die N.P. ingedien waarin hulle vir afsonderlike woonbuurte gevra 

hat.43»

Gedurende Mei 1937 het die Kaapse Provinsiale Raad sy Uitvoerende 

Komitee versoek om by wyse van wetgewing aan plaaslike besture 

die mag te verleen om afsonderlike woonbuurte te bepaal. Volgens

37. Lewis, Between the wire and the wall, p. 188.
38. Die Burger, 1 September 1936.

39. Die Burger, 29 September 1936.
£0. Die Burger, 30 Maart 1937.

41. Die Burger, 31 Maart 1937.

42. Lewis, 8etween the wire and the wall, p. 210.

43. Die Burger, 31 Maart 1937.
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Die Burger was dit ’n groot stap vorentoe en hy beveel aan dat

so ’n besluit op nasionale vlak ingestel moes word/^Uiteindelik,

nadat dit ’n jaar lank moes oorstaan, is die voorstel ten gunste

van woonbuurtskeiding met ’n oorweldigende meerderheid deur

die kongres aangeneem.^^ Na aanleiding hiervan beweer Die Burger

dat dit ’n ware bewys was van hoe Kaapland oor die saak gevoel 
46)

het. Dit kan ook beskou word as een van die eerste stappe 

wat sou lei tot die N.P. se formele apartheidsbeleid van 1948. 

Kleurlingleiers het op hierdie stadium egter in toenemende mate 

kapsie gemaak teen enige voorstel van aparte woonbuurte 

dit sou later selfs uitloop op geweld.

’n Kommissie van die Kaaplandse N.G. Kerk, wat in Mei 1937 benoem

is om gemengde huwelike te ondersoek, het nou ook momentum

aan Die Burger se standpunt verleen. Sy verklaring het gelui

dat gemengde woonbuurte ’n groot bron van kwaad skep en dat
48)

wetgewing dringend noodsaaklik was om dit te verhoed. Lewis

beweer voorts dat steun vir aparte woonbuurte ook afkomstig

was vanuit liberale geledere, met Biskop Lavis as die voorste

advokaat daarvan. Die groep was bekommerd dat die grootskaalse

instroming van Kleurlinge na Kaapstad die Kleurlinge die meeste

sou benadeel as gevolg van onder meer hoë huur en daarom het 
, 49)

die liberaliste aparte behuisingskemas gesteun. Op die Kaaplandse

N.P.-kongres van 1937 is ’n eenparige mosie aanvaar waarin die

regering versoek is om die segregasiebeleid ook in die woonbuurte

toe te pas. Die Burger het na aanleiding daarvan beweer

dat qemenqde woonbuurte kwetsend vir die trots van die blanke 
51)

volksdeel was.

In die 1938-verkiesing het die vraagstuk ’n baie prominente 

rol gespeel. Juis oor die produk van gemengde huwelike het die

44. Die Burger, 30 Mei en 1 Junie 1937.

45. Die Burger, 17 Februarie, 13 en 20 April 1939.

46. Die Burger, 25 April 1939.

47. Lewis, Between the wire and the wall, p. 189.

48. Die Burqer, 1 Junie 1937.

49. Lewis, Between the wire and the wall, p. 188.

50. Die Burger, 19 Augustus 1937.

51 • Die Burqer, 11 November 1937.
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Voortrekkerpers ’n verkiesingsplakkaat gepubliseer. Dit het

’n blanke vroue in Voortrekkerdrag op die voorgrond getoon met

’n armoedige gemengde gesin op die agtergrond. Die V.P.-pers

het heftig hierteen beswaar gemaak omdat die voorstelling die

blanke vrou se eer sou aantas/^ Volgens Die Burger was die

werklikheid egter niks minder afgryslik as die beweerde voorstel-
54)ling op die plakkaat nie. Die Suiderstem het die saak uitgebuit

deur dieselfde plakkaat te publiseer, maar het subtiel die
55)oorspronklike byskrifte weggelaat. Die Burger het dadelik

beswaar gemaak teen die koerant se voorstelling van ’n blanke

vrou wat met ’n swartman getroud was. Volgens Die Burger het

die plakkaat 'n blanke vrou voorgestel wat ’n beroep op haar

volk doen, en dan was daar ook ’n skets waarop ’n swartman en

'n verwaarloosde bianke vrou met ’n hlanke en ’n gekleurde kind, 
56)

voorgestel word. Dit was duidelik joernalistieke woordspeletjies, 

maar wat nie juis daarin geslaag het om Die Burger uit die 

verleentheid te help nie. Wanneer in ag geneem word dat die 

stryd ten aanskoue van die gekleurdes in Suid-Afrika geskied 

het, het dit veral Die Burger tot oneer gestrek om dit nog 

boonop te probeer regverdig. Ongeag die verskillende vertolkings 

van die aard van die plakkaat, was dit ’n bewys van die laagtepunt 

waartoe die blankes tydens hierdie verkiesingstryd gedaal het. 

Die ontwerper van die "basterplakkaat", B.F. van Niekerk, het 

twee maande na die voorval sy eie lewe geneem.^

Die Kaaplandse N.G. Kerk het gedurende Maart 1939 die voortou

geneem om die regering te versoek om aparte woonbuurte in te
58) a

stel. Tydens die Parlementere debat oor die saak erken Hertzog

dat sosiale skeiding die aanvaarde beleid van die V.P. was.

32)

52. Die Transvaler, 6 Mei 1938.

53. Stulz, The Electoral Revival of the National Party, pp. 91 - 92.

54. Die Burger, 5 Mei 1938.

55. Die Suiderstem, 7 Mei 1938.

56. Die Burger, 11 Mei 1938.

57. Le Roux en Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4 , p. 153.

58. Die Burger, 20 Maart 1939.
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Die Burger verheug hom daarin dat Hertzog in der waarheid daardeur

die N.P. se standpunt onderstreep het. Volgens die koerant was dit 

voortaan die kiesers se plig om te sorg dat die regering die beleid 

in die praktyk sou toepas.

Die Burger het periodiek die gevare van gemengde woonbuurte onder

die loep geneem en sodoende sy lesers se aandag daarop gevestig 

gehou. Veral op twee aspekte van die N.P. se Kleurlingbeleid het 

Die Burger besonder baie klem gelê, naamlik die instelling van 

aparte woonbuurte en om gemengde huwelike wetlik te verbied. Hierdie

twee knelpunte was ineengestrengel en daarom was Die Burger se stand

punt dat dit gesamentlik opgelos moes word.

Die omvang van gemengde huwelike het die N.P. verontrus. In die

tydperk tussen 1925 en 1937 is daar 1313 sulke huwelike voltrek,

wat beteken het dat daar ongeveer 100 per jaar plaasgevind het.^^

Die Burger het gereeld hieroor verslag gedoen en ook kommentaar 
61)

gelewer. Vir die Kaaplandse N.P.-kongres van 1936 was daar 30

verskillende N.P.-takke wat beskrywingspunte oor die saak ingelewer 
62)

het. Dit was ’n goeie aanduiding van hoe die deursnee N.P.-lid

in Kaapland oor die saak gevoel het.

In Maart 1936 het maj. F.J. Roberts (N.P.), L.V. vir Vrededorp, 

voorgestel dat gemengde huwelike deur wetgewing verbied moes word. 

Die voorstel is egter in die Parlement afgestem.^^ Dit sou nie- 

temin die begin wees van gesamentlike optrede van veral die Afrikaans

sprekendes Op kulturele en godsdienstige gebied het veral die 

Afrikaanse kerke, vroueverenigings en welsynverenigings groot 

besorgdheid getoon oor die vraagstuk. Binne die V.P. was

59. Die Burger, 27 Maart 1939. _

60. Le Roux en Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4 , pp. 6 6.

6 1 • Die Burqer, 1 en 10 September 1936.

62. Die Burger, 22 September 1936.
63. Die Burger, 11 Maart 1936.
64. G.D. Scholtz, Dr. Nicolaas Johannes van der Merwe, 1888-1940 (Johannesburg, 

1944), p. 369.
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daar ook duidelik geen eenstemmigheid oor die saak nie. So

het min P.G.W. Grobler voorgestel dat ’n gekose komitee aangestel

moes word om ondersoek in te stel na die indiensneming van

blanke meisies by besighede van Asiate wat in baie gevalle

uitgeloop het op gemengde h u w e l i k e . T y d e n s e  die daaropvolgende

debat het min. J.H. Hofmeyr hom sterk teen die voorstel van

Grobler uitgespreek. Volgens hom sou so ’n verbond slegs
67}

die probleem verder vergroot en nie oplos nie.

’n Jaar later het J.J. Pienaar (V.P.) in die Parlement voorgestel

dat gemengde huwelike deur wetgewing voorkom moes word. Dit

het groot onmin binne die V.P. veroorsaak, omdat Pienaar die

ongewone stap gevolg het om nie sy koukus vooraf om verlof
68)

te vra vir die indiening van die voorstel nie. Die reaksie

binne die V.P. was so hewig dat Pienaar die voorstel maar laat 
69)

vaar het. Binne die kabinet was daar ook ’n hewige verskil 

wat op ’n krisis uitgeloop het. Hofmeyr was selfs bereid om

uit die kabinet te bedank om die probleem op te los, maar is

tot ander insigte oorreed."^ Hertzog het die krisis probeer
■ 71)ontlont deur die wetsontwerp na ’n gekose komitee te verwys.

Die Burger het geleentheid aan sy lesers gebied om hul mening

oor die onderwerp te lug. In baie van die briewe is sterk
72)

menings teen gemengde huwelike uitgespreek. Weber gee die 

versekering dat geen briewe ten gunste van gemengde huwelike 

ooit ontvang is nie7 "^ wat ’n weerspie'eling van die breë lesers- 

mening was. Die koerant het verder heelwat prominensie verleen 

aan voorbeelde waar vermenging plaasgevind het. Sodoende is 

die lesers nog sterk beinvloed. Die Burger het so ver gegaan om sy 

lesers se aandag daarop te vestig dat dit ’n ongesonde toestand 

was dat blank en gekleurd in dieselfde skare mense moes beweeg tydens

65. A. Paton, Hofmeyr (Cape Town, 1964), p. 238.

6 6 . Die Burqer, 16 April 1937.

^ ■ Die Burger, 29 April 1936.
6 8. DieBurger, 16 April 1937.

69. Die Burger, 18 April 1938.

70. Die Burger, 18, 19 en 22 Februarie 1937.

71• Die Burger, 6 April 1937
72. Die Burger, 9 April en 23 April 1939.

73. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.
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openbare gebeurtenisse en onder meer beweer, "Die onsmaaklike 

aanskuurdery het menige waarnemer getref as ’n aanskoulike voorstel

ling van die netelige kleurvraagstuk in die stad, en met ’n 

bietjie verbeelding daarby, van wat die gevolge kon wees as 

’n tydige oplossing veel langer uitbly".^ I n  ’n reeks hoofartikels 

is byvoorbeeld op die gevaar van vermenging gewys en is kleurskei- 

ding sterk aangemoedig.

Op ’n A.C.V.V.-kongres wat in Kaapstad plaasgevind het, is aanbeveel

dat wetgewing teen gemengde huwelike die eerste stap sou wees
76) '

om die groeiende gevaar van verbastering te stuit. Hierdie

kongres, wat in ’n groot mate oor gemengde huwelike gehandel

het, is ’n baie belangrike aanduiding van hoe ernstig die probleem 

vir Afrikaners was en hoe wyd die besorgdheid daaroor uitgekring 

het. Die lede van die A.C.V.V. was die persone wat op ’n gereelde

grondslag met die omvang van die verskynsel te kampe gehad

het.

In sy 1938-verkiesingsmanifes het die N.P. sy erns met die 

wegdoen van gemengde huwelike duidelik gestel deur te onderneem 

om wetgewing by die Parlement in te dien om dit en ontug totaal 

te stuit. Enkele maande na die verkiesing is ’n Uniale N.P.- 

kongres gehou waartydens slegs die party se kleurbeleid bespreek 

is.78>

Teen die einde van die kongres is ’n baie sterk bewoorde voorstel

aanvaar dat die blanke se voortbestaan deur wetgewing verseker 
79)

moes word. Op die kongres is ook besluit om ’n versoekskrif 

deur die N.P.-kanale te versprei, sodat dit later as protes 

teen die V.P. se beleid voor die Pavement geli kon word. Die 

reaksie was merkwaardig. Altesame 230 619 blanke volwassenes

74. Die Burger, 14 Mei 1937.

7 5 . Die Burger, 13 Maart, 19 Mei, 1, 3 en 18 Junie, 3 September, 19 November, 

1 en 3 Desember 1937.

76. Die Burger, 12 Oktober 1937.
77. J.J. van Rooyen, Die Nasionale Party. Sy Opkoms en Oorwinninq, Kaapland se 

flandeel (Kaapstad, 1956), p. 264.

78. Malan, Die Nasionale Party van Suid-Afrika, p. 185.

79. Van Rooyen, Die Nasionale Party, p. 264.
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het dit onderteken. In Kaapland het byna 13 000 meer persone

die versoekskrif onderteken as die ongeveer 120 000 kiesers
81 I

wat die vorige jaar vir die N.P. in die verkiesing gestem het. '

Gereelde versoeke tot ondertekening van die petisie is in Die

Burger geplaas. Daarmee tesame is ook getrou verslag gedoen

oor enige vorm van wrywing met gekleurdes wat veral in die Kaapse
g 2 )

Skiereiland ondervind is. Die optrede van Die Burqer het

bepaald direk en indirek groot getalle lesers tot ondertekening

aangemoedig. Vanuit Kleurlinggeledere was daar egter hewige

verset teen hierdie petisie, selfs in so ’n mate dat die verset
83)

op bloedvergieting uitgeloop het.

80 )

Die N.P. se pogings om die blankes en gekleurdes te skei sou

veral die groep Kleurling-elite, ’n klein groepie wat hoofsaaklik

uit onderwysers en beroepsmense bestaan het, bedreig het omdat

hulle regte daardeur verminder of selfs kon verdwyn het. Dit

is daarom nie vreemd dat die groep meegewerk het dat die Kleurling-

pers die N.P. se beleid as, "... poisonous, anti-Semitic, anti-
84)

human and cheerless Fascism" gebrandmerk het nie." Die geswore 

vyande, by name die Kleurlingpers, sou later nog groot skade 

aan die N.P. en sy beleid, veral in die buiteland, berokken.

Die ongereguleerde ekonomiese integrasie van die swartes sou 

met verloop van tyd vir die Afrikaanssprekendes ’n ware bestaanstryd
Or \

meebring. ' Volgens Die Burger het hierdie indringing oral 

in die land plaasgevind. Selfs die Kleurlinge is in hul gevestigde 

werk bedreig. Daarmee het Die Burger so vroeg as 1933 reeds 

sy vrees teen swart indringing in Kaapland uitgespreek.^^

80. Die Burger, 6 Januarie 1939; Le Roux & Coetzer, Die Nasionale Party Deel 4 , p. 71.
81. Van Rooyen, Die Nasionale Party, p. 265.

82. Die Burger, 5 en 6 Januarie, 14, 18 en 28 Maart, 22 April 1939.

83. Lewis, Between the wire and the wall, p. 191.

84. Ibid., pp. 175 en 178.

85. N.J. Rhoodie, Apartheid en Partnership (Pretoria, 1968), p. 24.

8 6 . Die Burger, 3 April 1935.
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Hertzog het natuurlik reeds in die twintigerjare aan die politieke

en maatskaplike posisie van die Kleurlinge aandag gegee.

In 1926 het hy vier wetsontwerpe by die Parlement ingedien,

wat onder meer oor die swartes se politieke regte en grondbesit

gehandel het. ’n Belangrike oogmerk was om die swartes op politieke

gebied van die blanke te skei. Die wetsontwerp is nie deurgevoer

nie as gevolg van teenkanting uit die Arbeiders- en S.A.P.-

geledere, maar het wel 'n aanduiding van die regering se standpunt

gegee. Die volgende jaar is die wetsontwerpe na ’n gekose komitee

van die Volksraad verwys, en dié ondersoek het tot in 1928 geduur.

Die regering het die nuwe wetgewing wat deur die komitee voorgestel

is, by die Parlement ingedien, maar dit is tydens ’n gesamentlike

sitting in 1929 afgestem. Die volgende jaar is ’n gesamentlike

gekose komitee van albei huise van die Parlement benoem om
87)

die wetsontwerp deeglik te bestudeer. Op 10 April 1935 het 

die komitee sy verslag toe aan die Parlement voorgele.®^

Volgens Die Burger, wat die hoofbeginsels van die verslag aanvaar

het, was ’n verteenwoordigende Raad vir swartes iets wat nie

kon slaag nie, omdat die swartes nog nie ryp vir so ’n stap was 
89 \

nie. Die komitee het Hertzog se oorspronklike^cjrie wetsontwerpe 

na twee verminder. Die eerste wetsontwerp sou uiteindelik 

baie minder teenstand as die tweede ondervind. Die eerste 

wetsontwerp het gehandel oor addisionele grondvoorsiening en 

die stigting van ’n Uniale Naturelletrust. Daarvolgens sou alle 

naturelletrusts onder die trusteeskap van die Goewerneur-generaal 

verenig word. Baie meer grond as wat in 1913 ^afgehaken is, 

moes hierdeur aan swartes beskikbaar gestel word. Die ancter wets

ontwerp het voor.spel dat die 11 000 swart kiesers in Kaapland wat

87. Muller, Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis, PP- 440 - 443.

8 8 . Die Burger,11 April 1935.

89. Die Burger, 2 en 3 Mei 1935.
90. Muller, Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis, p. 442.

91. Wetsontwerp op Naturelle Trust en Grond.
92. Wetsontwerp op Naturelleverteenwoordiging.
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op die gemeenskaplike kieserslys was, hulle stemreg kon behou,

maar dat geen nuwe kiesers geregistreer kon word nie. Alle

swartes sou verdeel word in vier kiesafdelings en kon een Senator
93)

vir ’n tydperk van sewe jaar vir die Senaat kies. Groot teenkan-

ting het egter binne sowel as buite die Parlement ontstaan teen
. 94)

die beoogde afskaffing van die swartes se stemreg in Kaapland,

Op 14 Februarie 1936 het Hertzog in ’n gesamentlike vergadering
95)

van die Parlement die wetsontwerpe ingedien. Op aandrang

van Smuts moes Hertzog nou ’n groter mate van kompensasie verleen

aan die swartes wat hulle stemreg verloor het. Die swartes wat

hul stemreg in Kaapland behou het, is daarom op ’n aparte kieserslys

geplaas. Hulle sou ook deur drie blankes in die Volksraad en

twee blankes in die Kaapse Provinsiale Raad verteenwoordig word.

Slegs in die Senaat sou die res van Suid-Afrika se swartmense
96) -

verteenwoordiging geniet. Die toegewing laat Die Burger sy 

verbasing uitspreek oor Hertzog se "skielike ommeswaai" en beweer 

verder dat dit ’n bewys was van die "ernstige onenigheid" binne
97)

die V.P. oor die wetsontwerpe. Die wetsontwerp is in April 

1936 aangeneem met ’n paar V.P,- L.V.'s wat daarteen gestem he I?- 

Onder die teenstemme was die van J.H. Hofmeyr, J.S. Marwick,

C.F. Stallard en F.S. Malan. Die V.P. was ledegewys so sterk 

dat sy koukus toegelaat het dat die lede as individue aan die
99)

stemming kon deelneem in ’n poging om die onenigheid te ontlont.

Tydens die debat oor die Naturelletrust- en grondwetsontwerp 

het die regering beweer dat van die totale oppervlakte van die

Unie, 143 128 954 morg, daar reeds 10 422 935 morg by die verskil-

93. Kruger, The Age of the Generals, p. 170.
94. Van der Walt, Geskiedenis van Suid-Afrika, p. 534.
95. Cape Times, 17,18 and 19 December 1935; Cillié, "Hertzog en Malan - Die Jare van 

Skeuring", p. 1.; Die Burger, 15 en 16 Januarie 1936; Kruger, The Age of the 

Generals, p. 170; F.S. Crafford, Jan Smuts a Biography (Cape Town, 1945), p. 276.

96. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, pp. 422 - 423.

97 • Die Burger, 18 Februarie 1936.
98. Die Burger, 8 April 1936.
99. C.R. Lovell, Hertzog and the South African Nationalist Party (unpub. D.Phil-

thesis, University of Wisconsin, 1947), p. 588.
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lende swart gebiede ingesluit was. Met die wetsontwerp is daar

beoog om ’n verdere 7 250 000 morg binne ’n tydperk van vyf jaar

aan te koop en aan swartmense beskikbaar te stel?*^ Groot menings-

verskil het tussen die N.P. en V.P. hieroor bestaan. Die Burger

het die N.P. se standpunt onderskryf deur aan te voer dat die

beginsel dat die grond vir swartes aangekoop moes word onaanvaar-

baar was omdat dit nie ten koste van duisende wit armblankes
101)

mag plaasvind nie. Dit is duidelike bewys dat Die Burger 

hier die blankes se belange bo die van die Unie as geheel gestel 

het. Dit is egter vreemd dat Die Burger so 'n standpunt oor

’n plan wat juis segregasie kon verseker het, ingeneem het.

’n Antwoord vir die optrede is waarskynlik daarin geleë dat Die 

Burger selfs hierdie wetsontwerp wou gebruik om die kleurgevoel 

van die blankes nog verder teen die regering op te sweep.

In September 1936 het Die Burger sy kommer uitgespreek oor die

feit dat daar ’n toenemende instroming van swartmense na die
102)

Kaapse Skiereiland plaasgevind het. 0m so ’n instroming te

stuit, het Hertzog gedurende die 1937-sitting die Stadsgebiedewet

so laat wysig dat swartes hulle nie meer sonder registrasie
103

van hul dienskontrakte in stedelike gebiede kon vestig m e .  

Volgens Die Burger was die regering traag om die wet streng 

toe te pas, want eers in 1939 kon die koerant berig dat die 

regering die wet gebruik het om die Kaapse Stadsraad te dwing 

om die wet in sy gebied toe te pas.

’n Paar maande later het die Tweede Wereldoorlog uitgebreek en

die hele kwessie in verband met die ontknoping van die kleurvraag- 

stuk is daardeur op die lange baan geskuif. Die grondslag van

die N.P. se latere apartheidsbeleid is egter deels in die tydperk 

1934 tot 1939 gelê. Meer vaste formulering sou in die veertiger

jare volg.

100. Le Roux, Generaal J.B.M. H e r t z o g , p. 429.
101. Die Burger, 5 Mei 1936.
102. Die Burger, 18 September 1936.
103. Le Roux, Generaal J.B.M. Hertzog, p. 424.

104. Die Burger, 12 Mei 1939.
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8.3.2 Tydens en na die Tweede Wereldoorlog

8.2 .1  Smuts se "Laat-maar-loopll-beleid

Aangesien die oorlogspoging feitlik al Smuts se aandag in beslag

geneem het, het die rassevraagstuk weinig voorrang geniet. 

In 1939 is kol. Deneys Reitz as Minister van Naturellesake benoem. 

Smuts het so min as moontlik die vraagstuk aangeroer en dit alleen- 

lik wanneer nodig verdedig. Die gekleurdes se steun vir sy 

oorlogsbeleid was van kardinale belang en hy het hulle daarom 

soveel as wat die omstandighede toegelaat het, by die oorlogspoging 

betrek.

Piet van der Byl, Reitz se opvolger in 1943, beweer dat Smuts

geen erg aan sy departement gehad het nie. Hy self erken dat

hy niks nuuts,probeer het nie. Die toestand waarin die departement 

verkeer het, word deur die bewering van dr. D. Smit, wat lank

sekretaris van Naturellesake was, weerspieel. Volgens hom was 

Reitz nooit langer as 'n kwartier per dag op kantoor nie.*^"^

Die Burger het die beleid as ’n "laat-maar-loop"-beleid beskryf

wat tot die ondergang van die blanke beskawing aanleiding sou

gee.^^bié koerant het gereeld beweer dat die regering geen

ander probleem ooit so verwaarloos het as juis die rassevraagstuk

n i e . ^ ^ V i r  Die Burger was dit die belangrikste van alle probleme

en dit moes dringend opgelos word. Hoe langer daar getalm word,

hoe moeiliker sou dit in die toekoms word om in vrede in Suid-
108) '

Afrika te leef, het die koerant voorspel. Volgens die koerant 

het die regering se "laat-maar-loop"-beleid die rasseverhoudinge 

nog verder laat versleg.^^

105. P. van der Byl, Top Hat to Velskoen { Cape Town, 1973), pp. 215 - 216.
106. Die Burqer, 5 Julie 1943 en 13 Maart, 8 Junie 1945.
107. Die Burger, 20 April, 13 November en 11 Desember 1945.

108. Die Burger, 7 Mei 1940.

109. Die Burger, 5 Mei 1947.
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Tussen 1921 en 1946 het die stedelike swartes verdriedubbel 

en was ’n kwart van alle swartmense in Suid-Afrika alreeds verstede- 

lik. Die stedelike migrasie het onder meer ’n behuisingstekort

in die hand gewerk, swak maatskaplike toestande geskep en misdaad
1 1 1 ) * 

laat toeneem. Tydens die Tweede Wereldoorlog is Suid-Afrika

in ’n groot mate in ’n nywerheidsland omskep wat weer die verstede-
. . 112 ) 

likingsproses verhaas het. Dit het geweldige probleme geskep

wat dringende aandag vereis het. Teen die einde van die oorlog

was die vraagstuk 'n ware turksvy vir Smuts.

Baie Afrikaners het gevrees dat ekonomiese integrasie tot sosiale 

en politieke integrasie kon lei. Smuts was egter nie daartoe 

bereid nie, want die openbare mening was nie gereed daarvoor

nie. Sq skryf hy aan J.H. Hofmeyr, "I myself think our Native

policy would have to be liberalized at modest pace but public
1 1 3) ' '

opinion has to be carried with us ..." Nog Smuts nog die

V.P. was bereid om die openbare mening te beinvloed. Op sy

beurt was die N.P. juis .daarmee besig.

Dit wil ook oorkom of Smuts nie vir homself duidelikheid gehad

het oor die V.P. se beleid nie. In 1942 het hy in Kaapstad

tydens ’n vergadering van die Institute of Race Relations segregasie
114)

as poging om verstedeliking teen te gaan, verwerp. Aan M.C.

Gillett skryf hy in 1947, "The danger is that by appearing

pro-Native I may run the risk to lose the general election next
115)

year..." Ingham slaan die spyker op sy kop as hy Smuts se 

siening as volg opsom: "Native policy was never a matter of

110. D. O'Meara, "The 1946 Mine.Workers' Strike and the Political Economy of South
" Africa", Contemporary Southern African Studies Research Papers, Vol. 2 , 1978, p. 62.

111. S.L. Barnard en A.H. Marais, Die Vereniqde Party. Die Groot Eksperiment

(Durban, 1982), p. 59.

112. Hancock, Smuts, p. 477.
113. J. van der Poel (edt.), Selections from the Smuts Papers Vol. VII (Cambridge,

1973), J.C. Smuts - J.H. Hofmeyr, Vol. 80, no. 131, 28 September 1946.

114. K. Ingham, Jan Christian Smuts (London, 1986), p. 217; Die Burger, 17 Februarie

1943.
115. Van der Poel, Selections from the Smuts Papers, J.C. Smuts - M.C. Gillett, Vol.

84, no. 195, 1 February 1947.
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prime concern for him and in wartime he simply pushed it into the

back of his mind, hoping that events would themselves shape the

course which policy should legalise. It was, he thought, a long-
116)

term question to which time should be left to find a solution".

Die Burger sou sy besorgdheid uitspreek oor die hoeveelheid swart-

mense wat veral net na die oorlog Kaapstad binnegestroom het.

Volgens die koerant sou hulle die werkgeleenthede, wat tradisioneel

aan die Kleurlinge behoort het, opraap, wat weer werkloosheid sou

laat toeneem het. Alreeds in 1943 word na "smerige toestande" verwys
117)

in woonbuurtes as gevolg van die grootskaalse toestroming van

swartes.

’n Jaar later berig Die Burger dat die swartes in Kaapstad vanaf

16 00D na 60 000 vermeerder het sonder dat werkgeleenthede en behuis-

ing ooreenkomstig toegeneem hetl"^ Die stroom sou met verloop
1 1 ^) '

van tyd net toeneem en so berig die koerant dat in 1946 alleen

die getalle met 20 0D0 mense toegeneem het. Die regering se onvermoe

om die situasie op te los het Die Burger laat beweer dat dit haas
1 20)

ongelooflik is dat die regering nog die land regeer.

Volgens Die Burger was een van die hoofoorsake vir Smuts se dilemma 

in sy versaking van die 1936-wetgewing opgesluit. Die wetgewing 

het onder meer bepaal dat daar jaarliks in die begroting voorsiening 

gemaak moes word vir verdere aankoop van grond om die swart reservate 

sodoende te vergroot. Tydens die oorlog het geldelike steun in 

die land se oorlogsbedrywighede meegebring dat alle ander noodsaaklike 

dienste ingekort moes word en daar is in 1940 besluit dat vir 

die duur van die oorlog geen verdere grondgebied vir swart reservate 

aangekoop sou word nie. Daarmee tesame het die reservate geen 

ekonomiese stimulus ontvang nie, wat dit nog verder laat agteruitgaan

116. Ingham, Jan Christian Smuts, p. 225.
117. Die Burger, 15 Februarie 1945.
118. Die Burger, 19 Januarie 1946.

119. Die Burger, 4 Februarie 1946.

120. Die Burger, 28 Mei 1946.
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het en die swartes op ’n groter skaal gedwing het om stede toe 
1 2 1)

te trek. Dit het ’n nog groter probleem geskep, want al was 

werk volop, was die behuisingposisie haglik. Alle beskikbare 

geld in behuising was aan die oorlogspoging oorgedra en daarom

het daar alreeds aan die einde van die oorlog groot plakkersdorpe
. 122) 

binne en rondom die stede van Suid-Afrika verrys. Die Burger

het die skuld vir die toestand op die skouers van Smuts en

sy oorlogspoging geplaas. Die oorlogsonkoste het Suid-Afrika

’n onguns bewys deur .. verstedeliking aan te moedig en die swart

reservate onderontwikkeld te hou. Die koerant se siening was

dat aparte ontwikkeling die oplossing vir alle rasseprobleme

sou wees. Daarom moes die reservate ontwikkel word om die

swartes uit die stede te houJ23)

Vir die swartman het die vreemde stedelike omstandighede aan-
124)

leiding gegee tot geestelike en sedelike agteruitgang, asook
125)

opstande. In 1947 is daar alleenlik aan die Witwatersrand

110 aanrandingsklagtes van gekleurdes op blanke vroue, 338

moorde deur gekleurdes en 12 204 klagtes van inbrake en diefstalle
126)

aangemeld. Al hierdie swak toestande het 'n ideale teelaarde

vir onrus geskep. Die voorvalle van onrus soos die koerant

dit gesien het, het Die Burger laat beweer dat die regering

deur sy beleidsloosheid juis uitstekende geleentheid vir opstokers
127)

en misdadigers bied.

Op nywerheidsgebied het daar toenemend stakings plaasgevind

wat baie ure se werk verlore laat gaan het. Die 1946-mynopstand
.. 129)

aan die Rand het byvoorbeeld 12 menselewens geeis. Volgens 

Die Burger kon sulke wanordelikhede nie meer geduld word nie, want

121. Pie Burger, 8 Junie 1945.
122. Die Burger, 6 April 1945.

123. Die Burger, 19 Mei 1945.
124. T. Lodge, Black Politics in South Africa since 1945 (Johannesburg, 1983).:p.12.

125. C.F.J. Muller e.a. (red.) Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis

(Pretoria, 1984), p. 466.
126. Parlementêre debatte, vol. 62, 1948, kol. 818 - 819.

127. Die Burger, bv. 28 Mei en 29 September 1945.
128. Die 1946-mynopstand is baie volledig deur Die Burger, gedek, 13 tot 19 

Augustus 1946.
129. D.W. Kruger, The Age of the Generals (Johannesburg, 1958), p. 219.
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dit sou met verloop van tyd die land in totale chaos dompel!^^^

Die Burqer het gedurende die tydperk 1942 tot 1947 meer as

100 berigte op die voorblad geplaas waarin na onlusverwante
- 1 31)

rasseprobleme verwys is. Die uitvoerige beriggewing het

die indruk geskep dat die regering geensins in beheer van sake

was nie. Die koerant het sonder huiwering alle blaam op die

swak oordeelsvermoe en nalatigheid van die regering geplaas

en die N.P.-beleid as die oplossing vir die plofbare toestand

voorgehou.

As gevolg van die oorweldigende instroming van swartmense het

Smuts in Augustus 1946 die Naturellewettekommissie, onder voor-

sitterskap van regter H.A. Fagan, benoem. Die kommissie se

opdrag was om ’n ondersoek te loods na die "werking van wette

... wat betrekking op Naturelle in of naby stedelike gebiede

en in gebiede waar industries en myne geleë was, die werking

van paswette en die stelsel van trekarbeid". Volgens Stulz

was die opdrag egter te beperk om ’n volledige oplossing vir
132)die vraagstuk te bled.

Al het Die Burger gereeld vir Smuts en sy beleid oor die kole 

gehaal, as sou dit nie rekening hou met die blanke mening nie,

is dit tog insiggewend dat Ingham aanhaal uit ’n brief van Smuts 

aan Margaret Gillett, "Colours gueer my poor pitch everywhere.

I guite understand one can look at it all philosophically. 

But South Africans cannot understand. Colour bars are to them 

part of the divine order of things. But I sometimes wonder 

what our position in years to come will be when the whole world

is against us. And yet there is much to be said for the South
. . 13:

Africa point of view who fear getting submerged in black Africa".

130. Die Buraer, 19 Auyustus 1946.

131. Tussen 1942 en 194/ is daar in meer 100 berigte op die voorblad na die

aspek verwys.

132. Stulz, The Electoral Revival of the N.P., 1934 to 1948, p. 265.

133. K. Ingham, Jan Christian Smuts, p. 238.
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Dit illustreer dat Smuts deeglik bewus was van die houding 

van die meerderheid van sy blanke landgenote. Ten spyte van 

sterk kritiek deur Die Burger het die Smuts-regering op verskeie 

terreine segregasie toegepas, soos om sekere strande in die

Kaapse Skiereiland net vir blankes te reserveer, poskantoor-

fasiliteite te skei asook om ’n Kleurling Adviserende Raad in 

te stel. Al hierdie voorbeelde het wye ontsteltenis onder 

die Kleurlinge veroorsaak. Lewis beweer verder tereg dat, alhoewel 

die V.P. sy woord gehou het deur die bestaande stemreg van 

Kleurlinge te behou, die party die gees daarvan gerodeer het 

deur enigiemand uit te daag om voor ’n magistraat sy stennkwalifi- 

kasies te bewys. Dit het veroorsaak dat die getal Kleurling- 

kiesers van 54 134 in 1945 tot 47 804 in 1949 gedaal he^f^

Getrou aan sy tradisie het Die Burger hierdie maatreels egter 

doodgeswyg.

Die V.P.-regering het gedurende die laat veertigerjare klei 

getrap oor wetgewing in verband met gekleurdes en daardeur 

ongemaklike kritiek vir homself op die hals gehaal. So is

Indiers, ingevolge wetgewing, aan sekere bepalings onderhewig 

gestel en die tydperk waarvoor dit van krag sou wees, was byna 

verstreke. In 1946 het Smuts derhalwe konsepwetgewing aangekondig 

waardeur Indiers in Natal en Transvaal beperkte stemreg sou 

ontvang. Hierdeur het hy egter konfrontasie geskep. Daarna 

was dit ’n prominente debatspunt tot en met die 1948-verkiesing. 

Vanaf 19.10 was die oorgrote meerderheid Afrikaanssprekendes 

en selfs baie Engelssprekendes met mekaar eens dat die Indiers, 

weens hulle Oosterse kultuur, onassimileerbaar was en daarom 

na Indie’ gerepatrieer moes word. Daarmee tesame het die Indiers, 

vanuit die blankes se oogpunt, hulle in tradisionele blanke 

woongebiede gevestig en blankes op handelsgebied bedreig. In

Natal het selfs Britsgesinde inwoners hulle hewig teen enige
•• 135> . ' • , , vorm van stemreg aan die Indiers verset. Die kwessie kon dus

1 3 4 . G..Lewis, between the wire and the wall, (Cape Town, 19o7), p. 190.

135. V. Wethrill, The Indian Question, (Durban, 1956), pp. 34 - 36.
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’n wye spektrum van teenstand laat ontstaan en daarom moes Smuts 

dit baie versigtig hanteer.

Smuts kon nie daarin slaag om Indiër-binnedringing in sogenaamde

"blanke woongebiede" in Natal hok te slaan nie. Die tydelike

"Pegging Act" (Vaspenwet), Wet no. 35 van 1943, het Indi'ers

verbied om vir die volgende drie jaar grond in Transvaal of

Natal aan te koop. Dit was ’n voorlopige maatre’el wat tot

Maart 1946 sou geld. Die "Pegging Act" het die Indiërs in

Suid-Afrika hewig ontstel en die verhouding tussen Suid-Afrika

en Indie vertroebel. In ’n poging om die gemoedere te kalmeer

het die regering die derde Broome-kommissie aanqestel om alle
136)

sake rakende die Indi'ers in Natal te ondersoek.

Die Burger het, terwyl die twis opgelaai het, sy kommer uitgespreek

oor die gevaar dat Smuts, in plaas van om die probleem werklik
137)

op te los, liefs almal wou tevrede stel. Dit was ’n geldige

standpunt. Die probleem is vererger deur die feit dat die

hele saak alreeds tydens die Statebondskonferensie van 1945

bespreek is. Daar was dit al duidelik dat Indië besig was

om Ryksbetrekkinge te bemoeilik en volgens Die Burger sou Smuts

enigiets doen go dit te verhoed - al was dit ook ten koste 
138) ,

van Suid-Afrika. Dit het vir die koerant geblyk dat Smuts

eerder die Britse belange sou wou beskerm alvorens hy op die

tuisfront teen die Indiers sou optree, iets wat Ryksbetrekkinge

kon benadeel het. Op grond daarvan voorspel die koerant egter

profeties dat Suid-Afrika hom moes klaarmaak dat Brittanje

en Indie in die toekoms op ’n groter skaal in huishoudelike
. 139)

aangeleenthede van Suid-Afrika sou begin inmeng.

140) . . .
Die derde Broome-verslag het Smuts aangemoedig om die Asiate-

Grondbesit- en Indierverteenwoordigerswetsontwerpe in die Parle-

136. C.F.J. Muller (red.), Vyfhonderd Jaar Suid-flfrikaanse Geskiedenis (Pretoria, 

1984), p. 469.

137. Die Burger, 12 Junie 1945.

138. Die Burger, 9, 22 Maart en 25, 27 April 1945.

139. Die Burqer, 4 Januarie en 12 Junie 1945.
140. In Mei 1940 is ’n kommissie onder voorsitterskap van regter F.N. Broome aange-

stel om dié Indierindringing te ondersoek. Tot en met 1946 het daar toe drie 

verslae vanuit die kommissie verskyn.
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ment ter tafel te le om sodoende die groeiende probleem te

kan op-los. Alhoewel die wetsontwerpe ernstige beperkings op Indiërs

ten opsigte van grondbesit geplaas het, het dit gekwalifiseerde

stemreg in die vorm van groepverteenwoordiging in die Parlement

sowel as verteenwoordiging in die Natalse Provinsiale Raad

aan hulle verleen. Die Indiërs sou deur die lede in die Parlement
141)

verteenwoordig word, alhoewel dit slegs blankes kon wees. '

Die wetsontwerpe het egter geweldige groot teenstand binne 

sowel as buite die Parlement opgewek. Blankes het veral die 

uitgebreide stemreg aangeval en Die Burger beweer dat dit Suid-
--------------------------------------------a—

Afrika op die weg na politieke integrasie geplaas het. 

D.F. Malan het voorgestel dat die V.P. onmiddellik die hele 

kleurvraagstuk moes ondersoek. Die Burger het die voorstel 

geesdriftig ondersteun.

Binne die V.P. het Smuts soveel teenstand van Hofmeyr ontvang
144)

dat hy die stemregklousule vredeshalwe daarin geplaas het.

Dit het verreikende gevolge meegebring deurdat die Arbeidersparty 

sou skeur en Madeley uit Smuts se kabinet sou bedank. Sommige 

lede van die Dominium Party met sy leier, kol. Stallard, aan 

die spits, was so sterk daarteen gekant dat hulle selfs die 

N.P. in hulle stryd teen die wetsontwerp gesteun het.

In Natal het die negatiewe gevoel teen die situasie steeds 

toegeneem. Die blanke kiesers van Durban het in ’n plaaslike 

referendum die voorstel van hul V.P.-administrateur, D.E. Mitchell, 

dat munisipale stemreg aan Indiers toegeken moes word, met

15 066 stemme teen 1639 v e r w erp^^ Wat insiggewend was, was

dat ’n groot groep Engelssprekendes in Natal nou baie duidelik 

van die V.P. vervreemd geraak het.

141. Stulz, The Electoral Revival of the N.P., 1934 to 1948, p. 259.
142. Die Burger, 25,26 en 28 Maart & 18 April 1946.

143. Paton, Hofmeyr, p. 453; Die Burqer, 12 Februarie 1946.

144. Kruger, The Age of the Generals, p. 218.

145. Die Burger, 12 Februarie 1946.

146. Paton, Hofmeyr, p. 456.
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As Smuts gemeen het dat hy die Indiers se ontevredenheid sou

neutraliseer deur voorsiening te maak vir stemreg, het hy hom

heeltemal misreken. Die Indiers het na die wet verwys as die

"Ghetto Act" en dit in die geheel verwerp. Die vorm van verteen-

woordiging wazt dit aan hulle gegee het, was na hul mening

minderwaardig en geen kompensasie vir die inbreuk wat gemaak

is op hul reg om grond te besit nie. In Junie 1946 het die

Indiers in Durban met ’n lydelike versetveldtog teen die wet
147)

begin. Die veldtog is etlike maande volgehou.

Die vraagstuk het nog ernstiger afmetings aangeneem met Indie 

se versoek dat die behandeling van Indiers in Suid-Afrika in 

die V.N. bespreek moes word. Suid-Afrika is uiteindelik daar 

skerp veroordeel. Indirek het dit bygedra tot die mislukking 

van Smuts se poging om Suidwes-Afrika by die Unie ingelyf te

kry. Suid-Afrika was duidelik uit pas met die res van die 

wereld en dit het Smuts diep bekommer. Hy het besef dat die

blankes in Suid-Afrika nie sou afsien van die diskriminerende
* • .. 148 L

maatreels ten opsigte van die Indiers nie. In Suid-Afrika

het die Indiers dit verder aangeblaas deur ’n venynige veldtog
' 149) '

teen die wetsontwerpe te loods. Die spanning is verhoog deur

Indie wat sy teenwoordigers in Suid-Afrika teruggeroep het

en daardeur sy handelsbetrekkinge met Suid-Afrika verbreek

h e t . ^ ^  In Suid-Afrika het laasgenoemde optrede veroorsaak

dat die W.P.-Landboukongres in Jullie 1947 besluit het om Indier-
151)

handelaars in Kaapland te boikot. Omdat baie blankes teen 

Indiërindringing gekant was, het Die Burger dit in sy propaganda 

gebruik om Smuts te troef en kon die N.P. ook daardeur moontlik

147. Muller, Vyfhonderd Jaar Suid-flfrikaanse Geskiedenis, p. 470.
148. Ibid., p. 471.

149. Paton, Hofmeyr, pp. 328 - 329.

150. Die Burger, 16 Maart 1946.

151. Die Burger, 24 Julie 1947.



251

ekstra stemme inpalm in die 1948-verkiesing. Die wye en algemene 

verset wat binnelands teen die wetsontwerpe geloods is, het 

meegebring dat dit nooit van krag geword het nie.

Vir Die Burger was dit duidelik dat die V.P. se laat-maar-loop-

beleid sou uitloop op die verdringing van die blankes en daarom 

beveg moes word.

8.3.2.2 Apartheid : ’n Oplossing?

. . 152)
Vir Die Burger was segregasie - die skeiding van groepe -

die beste oplossing vir die rassevraagstuk in Suid-Afrika.

Om segregasie te laat slaag, moes die geleentheid vir eie volks-

as die verskillende kleurgroepe wat in Suid-Afrika woonagtig

Die koerant het deurgaans die standpunt gehuldig dat rassesuiwer-
155)

heid die behoud van die blankes sou verseker. Die drang 

na selfbehoud en selfhandhawing is volgens Rhoodie die kragtigste 

dryfkrag in enige normale persoon se lewe. Veral die Afrikaans

sprekendes het gedurende die laat veertigerjare, vanweë hul

152. Geen sistematiese opname van Die Burger se terminclogie is gemaak nie.

Die aangetekende gegewens bied 'n beeld van die woordeskat waarmee die

partybeleid aan die lesers oorgedra is. Die audste begrip was "segregasie" 

en is herhaaldelik gebruik, bv. "maatskaplike segregasie" en "woonbuurt- 

segregasie". Dit is ook in verskeie kombinasies gebruik, soos "differensiasie 

en segregasie" en "segregasie en voogdyskap". In partygeledere is die 

begrip "segregasie" gaandeweg met apartheid vervang, maar die eerste 

gebruik daarvan is onbekend. A.Appel, Die Oosterlig, 1937-1948: 'n Pershis- 

toriese Studie (Ongepubliseerd 1984), p. 147.

"Segregasie", "differensiasie", "voogdyskap" en "apartheid" is as wisselterme 

deur Die Burger gebruik cm die N.P. se beleid uit te dra.

153. Die Burqer, 25 Junie 1941.

154. Die Burger, 7 Mei 1940.

155. Barnard & Marais, Die V.P., p. 59.

lewe vir al die rassegroepe geskep gedefinieer

was. Vir die koerant het die skepping van segregasie nie nood- 

wendig die onderdrukking van sekere groepe beteken nie.
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drang om hierdie selfbehoud te verseker, ’n baie sterk emosionele
156)

ingesteldheid jeens die getalsterker swartmense ontwikkel.

Die N.P. het gevrees dat die toenemende mate van ekonomiese 

integrasie wat tydens die Tweede Wereldoorlog sigbaar was en 

daar ooglopend deur die V.P. toegelaat is, ook tot sosiale 

en politieke integrasie sou l e i . ^ ^

Die beleid van apartheid is as ’n langtermynoplossing vir die

rassevraagstuk gesien. Dit het onder meer vermenging tussen

veral blank en gekleurd op enige terrein van die samelewing

verbied. Daarom was dit nie vreemd dat Die Burger in die voorste

linie was om die beleid bekend te stel en dit te verdedig nie.

Dit verklaar Rhoodie se siening dat die koerant, veral ná die

Tweede Wereldoorlog, ’n belangrike massaverkoper van die apartheids
, , 158)

gedagte was.

Die Burger het apartheid as alternatiéf vir die regering se

beleid voorgestel. Daarom is daar selfs verslag gedoen oor
159)

die "vordering van die apartheidsidee" onder die kiesers.

Die kiesers kon ook die N.P. se beleid van apartheid verstaan 

en daarom het dit aanklank by hulle gevind.1^  Die woord "apart

heid" kom die eerste keer in ’n hoofartikel gedurende 1943 in

die koerant voor waarna dit algemeen in die volksmond gebruik
161)

is om veral die Afrikaanssprekendes se standpunt te beskryf.

D.F. Malan het daarna die woord die eerste keer gedurende Januarie

1944 in die Parlement gebruik. Volgens Meiring was P.O. Sauer

die eintlike skepper van die woord. Hy het dit aan Geyer oorgedra,
- 1 6 2 ) 

waarna die woord gereeld in Die Burger gebruik is.

156. N.J. Rhoodie, Apartheid en Partnership (Pretoria, 1963), p. 29.

157. Barnard & Marais, Die V.P., p. 59.

158. Rhoodie, Apartheid en Partnership, p. 52.

159. Die Burger, 26 November 1946 en 6 Mei 1947.

160. Barnard 4 Marais, Die V.P., p. 59.

161. Die Burger, 26 Maart 1943.
162. p. Meiring, Tien Politieke Leiers. Manne na aan ons Premiers (Kaapstad,

1974), p. 130.
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Die taktiek wat Die Burger gebruik het, is deur Geyer soos 

volg verduidelik: "Gewone mense stel belang en verstaan klein

en gewone dinge. Groot konsepte soos swart nasiestate is op 

die buiterand van hul begrip ... Maar hulle verstaan gemengde 

woonbuurte, treine en strande. Hulle verstaan aparte poskantoor- 

banke en kleinhuisies. Gee vir hulle die klein, maar vir hulle
16 3)

belangrike, dinge en hulle koop die groot dinge in teorie".

Teen hierdie aksieplan, wat Die Burger en die N.P. byna slaafs

nagevolg het, kon die V.P. ook nooit ’n teenvoeter ontwikkel
. 164)

me .

D.F. Malan het al gedurende April 1943 in die Parlement ’n pleidooi
165)

gelewer dat Suid-Afrika ’n omvattende kleurbeleid moes aanvaar.

Vir hom en Die Burger was dit reeds duidelik dat apartheid

die oplossing kon bied. Vir Die Burger was die alternatief
1 A

’n deurmekaarwonery en gelykheid op elke gebied. Die skepping 

van aparte woonbuurte was daarom deurgaans een van die belangrik

ste vereistes vir die daarstelling van so ’n beleid gewees.

Die Burger het die mening gehuldig dat apartheid onnodige wrywings- 

punte sou uitskakel en vir die gekleurdes die geleentheid vir 

ontwikkeling sou skep, maar die belangrikste van alles vir 

die koerant was die feit dat dit die voortbestaan van die blanke 

beskawing sou kon verseker.^^

’n Medewerker in die ontwikkeling van die beleid was die Afrikaanse 

kerke. Sedert die dertigerjare was die instellings vurige 

voorstanders van rassesegregasie. Veral na die 1934-Volkskongres 

oor die armblankevraagstuk was baie kerkleiers dit eens dat 

die Afrikaanssprekendes se voortbestaan slegs verskans kon word

163- P.J. Cillié , "Apartheid oorlewingsdrang", Die Burger, 19 Desember 1985.
164. Barnard & Marais, Die V.P., p. 59.

165. Die Burger, 15 April 1943.

166. Die Burger, 26 Maart 1943.

167. Die Burger, 15 Junie 1943.

168. Die Burqer, 10 April 1948.
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deur rasseskeiding. Aan die begin van die veertigerjare was

dit duidelik dat die meeste Afrikaanse kerkleiers die kernbegin-
1 6 9 )

sels van apartheid onderskryf het. Dit het met verloop van

tyd sterk steun aan die beleid verleen omdat daar ’n sterk

band tussen die Afrikaanssprekende en sy kerk bestaan het.

Gevolglik het van hierdie kerkleiers, tesame met akademici

en politici, in die laat veertigerjare ’n belangrike rol in die

popularisering van die apartheidsidee g e s p eel!^ Die kerk

het verder die apartheidsidee bevorder toe G. Cronje se Regver-

diqe Rasse - apartheid (Kaapstad, 1947) verskyn het, waarin

W. Nicol en E.P. Groenewald kortliks die N.G. Kerk se standpunt

uiteengesit het. Die kerk het selfs in 'n verslag aan die Suid-

Afrikaanse Raad van Kerke apartheid op Skriftuurlike grondslag 
171)

geregverdig. Op ’n groot volkskongres wat in Junie 1947

plaasgevind het, is die beginsel van apartheid aanvaar as een

van die belangrikste oplossings vir die probleme van verstede-
172 )

liking. Die kerk van die meeste Afrikaanssprekendes het 

dus teen 1948 openlik met die N.P. se apartheidsplan akkoord 

gegaan waardeur ’n formidabele bondgenootskap gesluit is. Dit 

is egter baie duidelik dat die kerk hom hier op die politieke 

terrein begeef het, wat hom dekades later in groot verleentheid 

sou bring.

In Kaapland het die posisie van die Kleurlingbevolking ’n besondere

"probleem" vir die blankes geskep. Volgens die 1936-sensus

was daar 682 000 Kleurlinge in Kaapland. In 1935 was 24 743

van hulle stemgeregtig en die getal het teen 1943 meer as verdub-

bel na 52 420. Die N.P. het geglo dat die Kleurlinge as stemvee

misbruik is en veral teen die party opgesweep is sodat Die

Burger beweer, "... namate die Regering hulle nodig het, word
173)

hulle soos stemvee aangekeer".

16 9. Rhoodie, Apartheid en Partnership, p. 58.

170. Ibid., p. 52.
171. Rhoodie, Apartheid en Partnership, p. 58.

172. Ibid., p. 167.
173. D.F. Malan-versameling, 1/1/2211, Verslag van die Kommissie insake die beleid 

ten opsigte van die Kleurlinge, 1945; Die Burqer, 7 Julie 1947 en 7 Mei 1948.
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Op grond van die toestand het die N.P.-kongres ’n kommissie

onder voorsitterskap van P.O. Sauer benoem om die posisie van

die gemeenskap te ondersoek en aanbevelings te maak vir die

opstel van ’n positiewe Kleurlingbeleid. 1?^Terwyl die kommissie

met sy ondersoek besig was, het die F.A.K. besluit om ’n kongres

oor die rassevraagstuk in September 1944 in Bloemfontein te
175) ,

hou. Na afloop van die kongres berig Die Burger dat die

vraagstuk so ingewikkeld was dat dit totale nuwe "oplossingstel-

sel" daarvoor gevind moes word. Die koerant is dus verheug

dat daar op die kongres besluit is om ’n kommissie van ondersoek
176)na die hele vraagstuk in die lewe te roep. '

Die Sauer-verslag is in sy geheel op 24 Augustus 1945 deur

die N.P. se dagbestuur in Kaapland vir voorlegging aan die
177)kongres goedgekeur. 'Die kommissie se uitgangspunt was dat

178)apartheid die ware oplossing sou bied. Die verslag sou ’n

hele aantal verreikende sake aanbeveel wat omtrent almal ná

1948 deur die N.P.-regering geïmplementeer is. Die Kaaplandse

N.P.-kongres en later die uniale N.P.-kongres het hierdie verslag
179)

as die amptelike Kleurlingbeleid van die party aanvaar.

Na aanléiding van hierdie suksesvolle verslag is daar in 1946 

deur die Provinsiale leiers van die N.P. besluit om ’n kommissie 

aan te wys om die rassevraagstuk in sy geheel te bestudeer.

174. D. & J. de Villiers, Paul Sauer (Kaapstad, 1977), p. 84.

175. M.J. Swart & 0. Geyser, Vyftiq Jaar Volksdiens. Die Geskiedenis van die 

Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniqinqs (Pretoria, 1979), p. 28.

1 7-6. Die Burger, 8 Mei 1944.
177. P.V. 34, M.P.A. Malan-versameling, lêer 8, Uit die amptelike notule 

van die hoof- en dagbestuur van die N.P. in Kaapland.

178. Die kommissie se uitgangspunt was dat alleen die invoer van apartheid 

op maatskaplike en politieke gebied die posisie in Suid-Afrika kon verbeter. 

Die verslag het 'n hele aantal verreikende sake aanbeveel, naamlik dat 

volksregistrasie ingestel moes word, 'n staatsdepartement vir Kleurlingsake 

ingestel word, apartheid moet tussen blank en gekleurd gehandhaaf word, 

'n Verteenwoordigende Kleurlingraad word in die vooruitsig gestel, aparte 

woongebiede moet geskep word en gemengde huwelike en verbastering moet 

kragtig teengestaan word.

179. Die Burger, 19 September 1945.
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Die kommissie moes ’n verslag aan die N.P. se Federale Raad

voorle waarin die Kleurlingbeleid sover as moontlik by die
180)

party se algemene rassebeleid ingeskakel word. Die kommissie,

bestaande uit P.O. Sauer (voorsitter), dr. E.G. Jansen, J.J.

Serfontein, dr. G.B.A. Gerdener en M.D.C. de Wet Nel (sekretaris),

het sy werk eers in 1947 voltooi, waarna die verslag voorgelê
181)

is. Die Burqer het erken dat die plan van die kommissie

nie ’n kitsoplossing sou bied nie. Maar omdat die party geglo

het dat die vraagstuk in sy hele omvang aangepak moes word,

hét hierdie plan juis die ideale vertrekpunt vir die oplossing 
18 2-)

gebied. Die koerant beklemtoon verder dat apartheid nie 

daarop ingestel was om "... van die naturel ’n slegte witman 

in die stad te maak nie, wel om van hom ’n beter naturel in

sy eie gebied te maak, om sy eiendomlike te ontwikkel in sy 

gebiede wat die wieg van sy nasieskap sal word, ’n eie land 

waar hy uiteindelik voile verantwoordelikheid vir die bestuur 

en administrasie op hom sal neem". Volgens die koerant moes 

die Sauer-kommissie daarom gelukgewens word, want dit was ’n 

"... moedige en eerlike poging - om op die grondslag van apartheid 

ons kleurverhouding so te reel dat aan die gestelde eise voldoen 

word". 183)

Die Burger was dus duidelik in sy skik met die verslag, aangesien 

dit beliggaam het wat die koerant jare reeds verkondig het.

Die Burger het kort voor die 1948-verkiesing sy voorgenome 

ideaal in die oplossing van die rassevraagstuk soos volg geformu- 

leer: "In hul eie gebiede sal die Nie-blanke rassegroepe op

elke gebied voile geleentheid vir ontwikkeling kry en sal hulle

180. Die Burger, 7 Oktober 1946; D.F. Malan-versameling, 1/1/2244: J.G. Strijdom 

D.F. Malan, 20 November 1946; P.V.18., C.R. Swart-versameling, lêer 

31/47: D.F. Malan - C.R. Swart, 16 November 1946 & C.R. Swart ^

D.F. Malan, 25 November 1946.

1B1. Malan, Die Nasionale Party, pp. 222 - 223; D.F. Malan-versameling, 1/1/2256, 

Verslag van die N.P. se Kleurvraagstuk-kommissie.

182. Die Burger, 6 Mei 1947.

183. Die Burger, 29 Maart 1948.
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hul eie inrigtings en maatskaplike dienste kan ontwikkel ...

Die landsbeleid moet so opgestel word dat dit die ideaal van
• 18^) 

uiteindelike algehele apartheid op ’n natuurlike wyse sal bevorder .

In April 1948 het die koerant sy siening saamgevat deur te

verklaar dat die stryd om apartheid oor die behoud van ’n rasse-

groep se eie karakter handel en dat, as dit nie ingestel word

nie, die blanke beskawing deur die groot getal swartes verswelg

sal word.^®^ Tydens die verkiesing het die N.P. en Die Burger

dan ook nie een oomblik geskroom om die N.P. as die enigste

party met ’n beskermingsbeleid vir die blankes voor te stel

nie.

Die Burger se volgehoue pogings om Smuts en die V.P. se gebrek 

aan besliste beleidsrigtings by die kiesers verdag te maak. 

Teenoor hierdie oënskynlike besluitloosheid van die V.P.,. wat 

waarskynlik bygedra het tot die aansienlike verliese wat die 

party in die 1948-verkiesing op die platteland gely het, het 

Die Burger ’n duidelike apartheidsvoorstel voor sy lesers gele. 

As een van die medeskeppers van die apartheidsfilosofie het 

die koerant veral vanaf 1943 dit kragdadig onder sy lesers 

se aandag gebring en dit daar gehou. Apartheid is as die enigste 

langtermynoplossing vir die behoud van die witman en sy kulturele 

erfenis ge'i’dealiseer.

184. Die Burger, 29 Maart 1948. 

185- Die Burger, 18 April 1948.
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9. DIE BURGER EN DIE VE RE NIGDE P A R T Y - B E W I N D ,

1939 - 1947

9.1 Smuts, sy kabinet en Die Buroer

Dwarsdeur die oorlogsjare was genl.J.C. Smuts die oorheersende 

politieke figuur in Suid-Afrika. Dit is hoogs twyfelagtig 

of die Unie ooit sonder Smuts tot die oorlog sou toegetree 

het. Daarom was die meerderheid van die voorstanders van Suid- 

Afrika se deelname aan die oorlog bereid om haas onbeperkte 

magte aan hom toe te vertrou en sy woord as wet te aanvaar. 

Daarmee saam was beide die politieke en geestelike kloof tussen 

Die Burger en Smuts onoorbrugbaar groot. Dit het die basiese 

agtergrond gevorm van die politieke toneel in Kaapland gedurende 

die moeilike oorlogsjare.

Smuts se naam het voortdurend in die hoofartikels van Die Burger 

voorgekom, op sigself ’n aanduiding van die heel besonderse

rol wat hy in die politiek gespeel het. In sy kritiek op Smuts 

en sy beleid het die koerant gereeld harde houe probeer uitdeel. 

Daar was ook gereelde verdagmakery van Smuts se optrede in

die koerant. So verwys Die Burger na die oorlogspoging en 

beweer dat Smuts sy mede-Suid-Afrikaners mislei het aangesien 

hulle eers na die oorlog sou kon vasstel hoe hoog die voile 

prys van die oorlog was. ^

Die Burger het deurgaans gepoog om Smuts in ’n swak lig by 

sy lesers te stel. Sy verbondenheid aan die Britse Ryk is 

soos volg uitgedruk: "Generaal J.C. Smuts het geword Field-

Marshall J.C. Smuts van Brittanje. Dit is besonder gepas.

Daardie generaalsrang, hom deur ’n Boererepubliek toegeken, 

was ’n oorblyfsel uit ’n tydperk wat Jan Smuts elke dag met elke

1. Die Burger, 22 Julie 1941, 14 Desember 1942 en 6 Maart 1945.
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daad verloën ..." Die koerant het daardeur duidelik getoon

dat Smuts se verbondenheid met Brittanje vir hom totaal onaanvaar-

baar was. Van tyd tot tyd het die koerant die saak onder die

loep geneem. Na aanleiding van een van Smuts se lang besoeke

aan Brittanje beklemtoon Die Burger dat "dit toon beter as

iets anders waar sy liefde en eerste plig le en hoe onbelangrik

hy Suid-Afrika en ons belange ag". Later sou die koerant

selfs beweer dat Smuts "... hom laat dryf om dinge te doen

wat hom blootstel aan die verskriklike oordeel van huidige
4)

en toekomstige geslagte ..." Die Burqer het Smuts oor ’n 

lang tydperk as die Afrikaner se vyand nommer een voorgehou.

In die beoordeling van die koerant se optrede teenoor Smuts 

se regering moet dit dus sentraal geplaas word.

Smuts was in die laaste fase van die oorlog asook die maande 

wat op die vrede gevolg het, selde in die Unie. Smuts het 

sy energie alles in die oorlogspoging gestort en geen vernuwing 

is in die regering gebring nie. ^  Hy was verder so doenig 

met internasionale sake, en so afgesluit van sy eie landsake, 

dat hy selfs geen ag geslaan het op V.P.-organiseerders se 

voorstel dat ’n vervroegde algemene verkiesing uitgeskryf moes 

word nie. ^  Daarmee sou hy kon verhoed dat die na-oorlogse 

probleme hom van volgelinge en uiteindelik van sy regering 

beroof het.

Barnard en Marais beweer dat Smuts se kabinet die swakste was 

waaroor Suid-Afrika ooit beskik het. Smuts het sy kabinetskol- 

legas byna nooit in die vasstelling van sy beleid geken nie.

2. Die Burger, 22 November 1943.
3. Die Burger, 22 Maart 1945.

4. Die Burger, 26 Mei 1941.
5. P. Meiring, Jan Smuts die Afrikaner (Kaapstad, 1974), p. 215.
6. W.K. Hancock, Smuts. The fields of Force, 1919-1950 (Cambridge, 1968), p. 499.

7. Meiring, Jan Smuts, die Afrikaner, p. 1ts2.
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Hy het selfs geen inisiatief aan die ministers oorgelaat nie.

Die enigste uitsondering was J.H. Hofmeyr wat weer op sy beurt
ï 9)

in ’n groot mate deur Smuts uitgebuit is. Hancock erken die

posisie as hy beweer "... it also contained too many elderly,
1 0 ) -

sluggish, backward-looking men". Die kabinet se optrede en 

sy beeld van onbevoegdheid sou met verloop van tyd groot skade 

aan Smuts se beeld in Suid-Afrika aanrig.

8)

Die onvermoe van die kabinet om veral die na-oorlogse probleme

op te los, het die regering al hoe meer ongewild gemaak. Daarom

het die koerant die kabinet gereeld aan sy spervuur onderwerp.
- ' 1 1 )

So noem die koerant hulle die "Kruppel-kabinet" wat altyd
1 2 ) .

alles verbrou. Die Burger sou ook gereeld daarop wys dat

die na-oorlogse probleme van Suid-Afrika juis in ’n groot mate
' 13)deur die kabinet se onbevoegdheid veroorsaak is. Gedurende

1946 en 1947 het Die Burqer gereeld op die ministers se administra-
14)

tiewe swakhede gewys.

Dit was slegs Smuts en sy Minister van Finansies en Onderwys, 

J.H. Hofmeyr, wat werklik bekwaam was. Van die ander lede, 

onder wie F.C. Clarkson, P. van der Bijl, A.M. Conroy, S.F. 

Waterson, J.H. Mushet en J.G.N. Strauss, het reputasies vir 

hul onvermoe gehad wat Die Burger gereeld uitgebuit het. Daar 

is in die sosiale omgang na hulle as die "cocktail boys" van 

Kaapstad verwys, wat hul sosiale bedrywighede sterk onderstreep 

het. Hulle was volgens Die Burger onbekwaam en het in werklik- 

heid die staatsadministrasie ’n swak naam gegee. Die feit het 

na die toepassing van kontrolerade deurgewerk en die regering 

het teen 1948 ’n reputasie vir knoeiery, besluitloosheid en gebrek 

aan visie gehad.

8. S.L. Barnard & A.H. Marais, Die Verenigde Party. Die groot eksperiment
(Durban, 1982), p. 58.

9. Sien hoofstuk .-10.

10. Hancock, Smuts, p. 333.

11. Die Burger, 20 Augustus 1940.

12. Die Burger, 20 Augustus 1940, 15 Julie 1942, 24 Januarie & 10 November

1944, 23 Januarie en 9 Februarie 1945.

13. Die Burger, 13 Februarie 1945.

14. Die Burger, 18 en 19 Junie 1946, 5 en 7 Maart 1947.
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Veral "Dawie" sou ook spottenderwys kaalvuis onder die kabinet
• . 15) . ' .
inklim. Die rubriekskrywer het byvoorbeeld onder andere 

een apokriewe verhaal weergegee wat selfs waar kon gewees het. 

"Daar word vertel dat Smuts homself bereid verklaar het om 

sy leierskap neer te le . 'Maar1, het hy gevra, 'wat gaan 

dan gebeur?' Doodse stilte in die V.P.-koukus het hom begroet.

'Julie moet onthou1, laat Smuts daarop volg, 'dit is nie julle
■ • 1 6)

wat my hier gekry het nie, dit is ek wat julle hier gekry het'."

9.2 Die oorlog krap Die Burger om

9.2.1 Die Unie se betrokkenheid daarby

Onmiddellik nadat Smuts die bewind in September 1939 oorgeneem 

het, is die politieke toestand binne Suid-Afrika deur onsekerheid 

gekenmerk. Die nuwe regering was veral twyfelagtig oor die 

omvang van sy werklike steun onder kiesers. Beide die N.P. 

en die V.P. het beweer dat hul beleid deur die meerderheid 

van die kiesers gesteun word. Die Burger was op sy beurt daarvan 

oortuig dat die grootste gedeelte van die Afrikaanssprekendes 

teen deelname aan die oorlog gekant was. So seker van sy saak 

was die koerant dat hy beweer het dat daar "... nog nooit in 

die geskiedenis van ’n demokratiese land ’n regering, so min 

verteenwoordigend van die volk, so sonder mandaat van die kiesers,

so ’n ernstige stap gedoen het om Suid-Afrika in die Europese
. 17)

oorlog in te sleep nie." Hancock beklemtoon hierdie

teenkanting teen die oorlogsbesluit en verklaar dat Smuts daarom 

nie dadelik weer die Parlement byeengeroep het nie. "His reason

1 5 . Die Burger, 23 Februarie 16 Maart en 6 Desember 1946, 3, 17 en 31 Mei
& 7 Junie 1948; Onderhoud met P.J. Cillie , 3 Junie 1987.

16. Die Burger, 3 Mei 1947.

17. Die Burger, 26 Mei 1941. '
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for keeping it so long proroqued was that he wanted time to
1 D\

build up strength both on the military and on the home front". 

Hierdie prosedure van Smuts sou later blyk dat dit die gewenste 

uitwerking gehad het.

Gedurende die eerste paar maande van die oorlog het sake merkwaar- 

dig stil in Suid-Afrika verloop. Dit was onder meer die uitvloei- 

sel daarvan dat daar tussen September 1939 en April 1940 in 

Europa geen groot veldslae plaasgevind het nie. Eers gedurende 

die Europese lente het die Duitse magte Denemarke, Noorwee

Nederland en Frankryk beset. Tot ongeveer Junie 1941 het 

die Duitse nnagte die een oorwinning na die ander behaal, terwyl 

Brittanje en sy bondgenote net nederlae gely het. Smuts het

die eerste paar oorlogsmaande hoofsaaklik gebruik om die militere 

mobilisasie binne die Unie te laat plaasvind. Die meerderheid 

Afrikaanssprekendes, wat teen die oorlog gekant was, het hulle

in die tyd baie stil gedra. Ten dele kan dit toegeskryf word 

aan die onderhandelinge oor die hereniging tussen die N.P.

en die ondersteuners van Hertzog, wat vir die Nasionaalgesindes 

op daardie tydstip die vernaamste doelwit was.

Die Parlementsitting wat in Januarie 1940 begin het, was egter 

stormagtig en is gekenmerk deur bittere toesprake, sodat die 

regering veral op ’n vinnige afhandeling daarvan gehoop het. 

Van regeringskant is beweer dat die N.P. skuldig was aan aanhit- 

sing, terwyl die Nasionaliste weer daar'op gewys het dat uittarting 

van die kant van die regeringondersteuners die oorsaak van 

die moeilikhede was. Tydens die Parlementsitting is die Oorlog-

maatreëlswet, waardeur aan Smuts en sy regering uitgebreide
, 19)

magte verleen is om veral die binnelandse veiligheid te verseker,

uitgevaardig.

18. Hancock, Smuts, p. 334.

19- Ibid., p. 337.
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Dit het onder meer aanleiding gegee tot die opkommandeer van 

alle vuurwapens, internering van alle vyandelike vreemdelinge 

en die aanhouding sonder verhoor van alle verdagtes. Dit het

na alle waarskynlikheid ’n grootskaalse opstand teen die regering 

se oorlogspoging afgeweer, maar skreiende kritiek van Die Burger 

en die N.P. uitgelok.

Met die Duitse invalle in Nederland, België en Luxemborg het

Die Burger met die stamlande gesimpatiseer, maar ook volgehou

dat Suid-Afrika nie aan die oorlog moes deelneem nie omdat

die land nie betrokke was nie. Daarin beweer Die Burger, "Wat

soveel duisende myle ver weg in Oos-Europa gebeur, is nie
2 1 )

’n saak wat die lewensbelange van die Unie raak nie". In Junie

1940 het Italië aan die kant van Duitsland tot die oorlog toege- 

tree. Terwyl Duitsland geen koloniale besittings in Afrika 

gehad het nie, het Italië wel oor sulke gebiede, naamlik Somalië 

en Abessinie beskik. Daardeur' het die oorlogstoneel dus nader 

aan Suid-Afrika verskuif en kon Smuts ’n goeie saak vir Suid-

Afrika se aktiewe deelname, veral in Oos-Afrika, uitmaak. Die 

Burger het hom dadelik heftig teen hierdie optrede van Smuts

uitgespreek en beweer dat Suid-Afrika se rol in die oorlog
•• 2 2 '

dan sou wees om Italie "iewers in Afrika" lastig te val.‘

Die koerant was oortuig dat die Unie geen verantwoordelikheid 

in Abessinie gehad het nie en was van mening dat dit Smuts 

was wat onverwyld munt uit die geleentheid wou slaan om sy 

ideaal van oorlogsdeelname te verwesenlik. Vir Die Burger 

het dit slegs getoon hoe slaafs Smuts en sy regering hul onder- 

danigheid aan Brittanje wou toon. Die koerant het deur middel 

van woordspel die beginsel soos volg onderstreep: "Genl. Smuts

20. Die Burger, 16, 17 en 23 Mei 1940

21. Die Burger, 27 Maart 1940.

22. Die Burger, 21 Junie en 24 Mei 1940.
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het besluit of liewer Engeland het besluit, en waar Engeland
23)

besluit, volg genl. Smuts". Dit was vir die koerant ondenk-

baar om die optrede teen Italie in Oos-Afrika om veiligheidsredes

te regverdig en hy vra daarom die sarkastiese vraag of die optrede 

van Italie ’n bewys is dat die land nou vir Suid-Afrika sou 

aanval, ”... want dan is Mussolini mos baie skeel''.^ Hierna

is die vermoede van die koerant versterk, deurdat Smuts die

Unie op ’n al hoe groter wordende skaal aan die oorlog laat 

deelneein het.

Gedurende die tweede helfte van 1941 het die oorlog ’n reusagtige

omvang in Europa aangeneem. Op 22 Junie het Hitler, wat op

daardie tydstip byna die hele Wes-Europa oorheers het, ’n volkome

onverwagse aanval teen Rusland onderneem. Die Burger het Smuts

verkwalik dat hy hom nie teen Rusland se aggressie in Poland

en Roemenië uitgespreek het nie. Die koerant was verder besorg

oor die bondgenootskap tussen Rusland en Brittanje wat na die
25)

gebeure gevorm is. Die Burger en die N.P. het Smuts hierna

ger„eeld gewaarsku dat Suid-Afrika, weens die groot gevaar van
26)

Kommunisme, hom moes onttrek aan oorlogshulp aan Brittanje.

Hierdie scenario sou jarelank deur die koerant gehandhaaf word, 

maar het later onprakties blyk te wees.

Gedurende die laaste kwartaal van 1942 het ’n groot ommeswaai

in die oorlog gekom. Die Britte en Amerikaners het die rug

van die Duitse aanval in Noord-Afrika gebreek, terwyl die Russe

ook met ’n intensiewe offensief by Stalingrad begin het. Hierna

het Duitsland, Japan en Italie die inisiatief begin verloor

en het die stryd verder slegs om hul selfhandhawing gegaan.
27)

Op 7 Mei 1945 het die Duitse magte gekapituleer. Hierna 

het die Japannese magte op 14 Augustus ook die stryd onvoorwaarde-

T, U -• ^  28)lik beeindig.

23. Die Burger, 19 Junie 1940 en 20 Augustus 1940.

24. Die Burger, 25 Junie 1941.

25. Die Burqer, 23 Junie 1941.

26. Die Burqer, 19 Junie en 30 Julie 1943.

27. Die Burqer, 8 Mei 1945.

28. Die Burger, 15 Augustus 1945.
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Die wyse waarop Smuts die Unie toenemend by die oorlogsbedrywig- 

hede betrokke gemaak het, het veroorsaak dat Die Burger hom 

telkens daaroor oor die kole gehaal het. Een van die twispunte 

het oor die vraag waar Suid-Afrikaanse troepe sou veg, gehandel. 

Tydens die Neutraliteitsdebat van September 1939 het Smuts 

verklaar dat hy Suid-Afrika se deelname aan die oorlog om twee

redes sou beperk. Ten eerste was dit sy standpunt om nie troepe 

oorsee te stuur nie en dit was ook vir Suid-Afrika onmoontlik

om onmiddellik op groot skaal aan die oorlog deel te neem,
* 29) 'omdat die land se weermag totaal onvoorbereid was. Hierdie

standpunte van hom het baie Suid-Afrikaners oortuig om nie

neutraliteit te steun nie.

Alhoewel dit nie duidelik was waar en hoe die Suid-Afrikaanse 

weermag gebruik sou word nie, het Smuts alreeds gedurende November

1939 besluit om vrywilligers beskikbaar te stel wat bereid 

was om oorsee te veg. Vir die doel het die soldate die sogenaamde 

"Rooi Eed" afgelê. Volgens Die Burger het die druk op soldate 

om wel "vrywillig" deel te neem, met verloop van tyd geweldig 

toegeneem, in so ’n mate dat daar in April 1940 besluit is dat

daar geen nuwe lede in die weermag opgeneem sou word wat nie

ook bereid sou wees om op enige plek in Afrika én Europa diens 

^ • 30) te doen m e ,

Aan die begin van 1941 het dit in toenemende mate geblyk dat 

Smuts besig was om Suid-Afrika geleidelik by die oorlog te 

betrek. Dit het verder geblyk dat Smuts alle reg ten opsigte 

van Suid-Afrika se oorlogsdeelname in sy eie hande geneem het. 

Die Burger het hierdie optrede as ’n duidelike verbreking van 

die regering se aanvanklike standpunt oor oorlogsdeelname uitge-

29. L.L. Ilsley, "The War Policy of South Africa", American Political Science 

Review, vol XXXIV, no. 6, December 1940, p. 1182; Hancock, Smuts, p. 331;

E.P. du Plessis (saamsteller), 'n Volk Staan Op. Die Ekonomiese Volkskongres 

en Daarna (Kaapstad, 1964), p. 139.

30. Die Burger, 16 April 1940.

31. Die Burqer, 23 Junie 1942.
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In Januarie 1943 het hy die Parlement versoek om toestemming 

te verleen sodat die Uniemagte buite Afrika mag veg. Na ’n 

hewige debat is die voorstel toe goedgekeur.'5̂ '1 Die Burger 

se aanvanklike vermoedens met Smuts se doel in verband met 

oorlogsdeelname is daardeur bevestig. Smuts het hom nie gehou 

by dit wat hy in September 1939 in die vooruitsig gestel het 

nie.

Smuts se V.P. was in wese ’n oorlogsparty. Dit was op sy sterkste 

tussen 1940 en 1944 omdat sy oorlogsdeelname, en veral sy sukses 

daarin, aan Smuts en sy regering ’n besondere status verleen 

het in Suid-Afrika, maar ook in die buiteland.

9.2.2 Die Burger buit brood-en-botterkwessies uit

Suid-Afrika se toenemende betrokkenheid by die oorlog het ’n

versigtige, maar streng gekontroleerde tuisekonomie vereis.

Daarom is die produksie en verspreiding daarvan streng beheer

en geadministreer. Goudproduksie is dadelik verhoog en honderde

fabrieke is aangepas om oorlogsmateriaal te vervaardig. Alhoewel

die nywerhede en die landbou hierdeur gestimuleer is, het die 
.. 34)

noodmaatreels tekorte aan alledaagse middele meegebring. Dit

het die regering weer in onguns by baie landsburgers gebring.

Die gewone brood-en-botterkwessies is dan ook baie effektief

deur Die Burger ingespan om op die onbevoegdhede van die regering

te wys.

Alhoewel Jan Publiek aanvanklik nie die tekorte duidelik ervaar 

het nie, het die regering dadelik begin om die gewone burger

32. Die Burqer, 24 Januarie 1943.

33. Barnard & Marais, Die Vereniqde Party, p. 54.
34. G.D.J. Duvenhage, Imperialisme en Nasionalisme. Kernqeskiedenis vir Suid-Afrika 

1886-1948 (Johannesburg, 1978), p. 141; Die Burger, 23 Desember 1942; C.F.J. 

Muller (red.), VyfhondeidJaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis (Pretoria, 1984), p. 

458; D. O’Meara, "The 1946 Mine Workers' Strike and the Political Economy of 
South Africa," Contemporary Southern African Studies, Research Papers, vol. II, 

1978, p. 66.
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met propaganda tot groter spaarsaamheid aan te moedig."^ In

die regering se poging om soveel as moontlik tot die oorlog

by te dra, het hy gedurende 1941 en 1942 verskeie goedere soos

petrol, rubber, papier, motorvoertuie, boumateriaal, tekstielware,

landbougereedskap en hout tot beheerde goedere verklaar. Oor

elke afdeling is daar ’n spesifieke kontroleur aangestef.

Die kontroleur kon winsmakery verhoed en sodoende probeer om

inflasie hok te slaan?"^ Die Burger het dit as ’n onbillike

stelsel afgemaak omdat die publiek daardeur sonder sekere noodsaak-
38)

likhede moes klaarkom, en dit net ter wille van oorlog. Die

koerant het in beginsel teen al hierdie maatreels geprotesteer 

omdat hy ten sterkste teen oorlogsdeelname gekant was en dus 

alle maatreels wat daarmee verband gehou het, met agterdog 

bejeën het.

Die koerant het wel begrip getoon vir tekorte wat aan sekere

verbruikersgoedere kon bestaan, maar het dit onverstaanbaar

gevind dat daar later selfs tekorte aan sekere lewensbenodigdhede

soos mielies, suiker, koring en vleis ontstaan het. By geleent-

heid het die koerant selfs ’n sarkastiese opmerking gemaak deur

aan die hand te doen dat die voeselkontroleur ’n moontlike honger-
39)

snood kon afweer deur die voedselprodukte nog meer te rantsoeneer.

Die Burger het die saak verder onderstreep deur te beweer dat

dit eintlik ’n merkwaardige verskynsel was dat ’n landbouland
40)

soos die Unie nie in staat was om homself te voed nie. Die

regering se ondersteuners het die toestand aanvaar, maar die

N.P. en veral Die Burger het dit as ’n handige stok teen Smuts

en sy regering gebruik. Daarom skryf die koerant dat dit lyk

asof die regering magteloos staan teen al die prysstygings
41)en produktetekorte. '

35. D.W. Kruger, The Age of the Generals, (Johannesburg, 1958), p. 201.

36. Muller, Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis, p. 458.

37. Kruger, The Age of the Generals, p. 205.

38. Die Burger, 16 Julie 1941.

39. Die Burger, 16 Maart 1942.

40. Die Burger, 5 Desember 1941.

41. Die Burger, 19 Junie en 22 Julie 1942.
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Daar het bepaald waarheid gesteek in Die Burger se propaganda

wat die skaarstes as tekens van die regering se ondoeltreffendheid
42)

onderstreep het. Dit word gestaaf deur die feit dat mielies 

in die seisoen 1941-1942 na Brittanje uitgevoer is, terwyl 

daar alreeds ’n nypende tekort daarvan in die Unie ondervind

is. Ook suiker is op groot skaal na Brittanje uitgevoer terwyl 

daar in Suid-Afrika ’n tekort daaraan was. Die koringtekort 

het so in omvang toegeneem dat die bak van witbrood verbied

is. Die grootste ontevredenheid was egter oor die tekort aan
. . . 43)

vleis wat in die stede ontstaan het. In ’n poging om die

vleistekort in die stede teen te werk het minister Collins

in Oktober 1943 vleislose Donderdae ingestel. Volgens Die

Burger was dit 'n ondoeltreffende maatreel omdat spekulante

wat vleis teruggehou het om later ’n wins daaruit te maak, nie
44) ..

vasgevat is nie. Hierdie maatreel het geen invloed op die

vleistekort gehad nie, maar wel op die regering en die minister

se gewildheid. Die Burger het daarop qewys dat die meeste
45)

gebruiksartikels teen April 1943 skaars en onverkrygbaar was.
46)Dit het bittere ontevredenheid by die algemene publiek veroorsaak.

Na-oorlogse omstandighede het verder daartoe bygedra dat die 

voedseltekort teen 1946 so ernstig geword het dat Smuts selfs 

twee deskundiges van die Britse Departement van Voedsel na 

Suid-Afrika ontbied het. ’n Verbetering in die voedseltoestand 

het betyds ingetree en die deskundiges se voorgestelde voedsel- 

skema is toe nooit geïmplementeer nie.

Die Burger het geredeneer dat die kiesers na die oorlog slegs 

die bevrediging van hul drie basiese behoeftes, naamlik voedsel,

42. Kruger, The flqe of the Generals, p. 210; Die Burger, 9 November 194j.
43. Muller, Vyfhonderd Jaar Suid-flfrikaanse Geskiedenis, p. 459.

44. Die Burger, 9 November 1943.

45. Die Burger, 27 April en 18 Mei 1943.
46. A.J.H. van der Walt (e.a.) Verwerk en bygewerk deur O.W. Kruger, Geskiedenis 

van Suid-Afrika (Kaapstad, (g.d.)), p. 553.

47. Muller, Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis, p. 459.
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kleding en behuising verlang het, maar volgens die koerant
48)

het die regering in gebreke gebly om juis dit te verwesenlik.

Beriggewing van hierdie aard het voortgeduur en kan as ’n strategie

beskou word waardeur die lesers stelselmatig aan Smuts en
■ 49)

sy N.P.-beleid oor ekonomiese sosiale aangeleenthede, wat

as brood-en-botter-politiek bekend gestaan het, en daarop

ingestel was om die regering uit die kussing te lig. In Die

Burger se briewekolomme, spotprente asook in die nuuskolomme

is daar baie klem gelê op en ruimte afgestaan aan berigte

waarin hierdie praktiese politiek die hoofnuus was. Vanaf

die einde van 1944 tot Mei 1948 het daar deurlopend berigte

verskyn waarin die onvermoe van die regering om die toestand

op te los, uitgewys is.

Dat van die kiesers bereid was om hul misnoeë met die toestand 

deur middel van ’n stem teen die regering uit te bring, het 

die eerste keer in 1945 in die tussenverkiesing in die kiesaf- 

deling Kimberley-Distrik geblyk. Tydens die verkiesingstryd 

is die brood-en-botter-politiek baie effektief deur die N.P. 

ingespan. Die uitslag was ’n duidelike aanduiding dat die Smuts- 

regering probleme ondervind het.

Daarmee tesame het Die Burger ook ruim dekking aan die probleme 

van die landbousektor verleen. Die belangrikste rede daarvoor 

was dat daar uit die landbougeledere baie N.P.-ondersteuning 

en potensiële N.P.-ondersteuning aanwesig was. Bykans geen 

knelpunt waarvoor die regering te blameer was, is onaangeroer 

geraak nie. Sulke probleme waarna verwys is, was onder meer 

die wynbedryf, Landbankrente en die arbeidstekort op die plase. 

Deurgaans word die regering deeglik oor die kole gehaal en

48. Die Burger, 3 en 23 Oktober 1944.

49. Alreeds in 1944 bekend gemaak.

50. Die Burqer, 30 en 31 Augustus 1945.
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aangetoon dat die N.P. oor baie goeie alternatiewe oplossings 

sou beskik. ^  ̂

Die kern van die probleem vir die landbou word aangespreek

deur Die Burger wanneer die koerant beweer dat die reqerinq
52

se landboubeleid geen stabiliteit aan die boere bied nie.

Selfs min. Collins het erken dat die boere te min kry vir hulle

p r o d u k t e , m a a r  hy en sy regering was onbevoeg om iets daaraan

te doen. Daarom het die N.P. gedurende die 1943-Parlementsitting

’n voorstel ingedien dat die hele landbousektor deeglik gerehabili- 
54) -

teer moes word. Die voorstel is algemeen deur die boere 

as ’n positiewe poging om die landbou te verbeter, aanvaar. 

Daarom sou die koerant op dieselfde trant voortgaan en het 

aan die einde van 1945 weer eens beweer dat die Suid-Afrikaanse 

ekonomie slegs sterk en gesond kon word en bly indien die regering 

die landbou sy regmatige plek daarin sou gee."^ Dit was duidelik 

dat Die Burger in die verband die regte snare tot voordeel 

van die N.P. getokkel het.

9.2.3 Gekleurdes en die oorlogspoging

Twee sake wat die koerant ewe veel teengestaan het, was die 

deelname aan die oorlog en gekleurdes se bydraes daartoe. Volgens 

Die Burger was dit ’n ongeskrewe wet van die land dat gekleurdes 

nie deur blankes bewapen mag word nie.

51. Die Burqer, 21 Julie 1947, 28 Januarie, 9 Maart, 4 Mei en 23 November 

1946 en 25 Januarie 1947.

52. Die Burqer, 11 Junie 1945.

53. Die Burger, 28 Augustus 1941.

54. Die Burqer, 2 Februarie 1943.

55. Die Burqer, 30 Augustus 1945.

56. Die Burqer, 17 Desember 1940.
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’n Nypende tekort aan mannekrag het Smuts verplig om grootskaalse
57)werwingsveldtogte binne die Unie te loods. Die tekort het

voorgeduur en dit het Smuts verder genoodsaak om die moontlikheid

van gekleurde rekrute te ondersoek. Ernstige bedenkinge is

daarteen uitgespreek, selfs vanuit V.P.-geledere. Gevolglik
58)

wou Smuts nie so ’n maatreel in die openbaar bepleit nie.

Hy het die teenstand probeer systap deur aan te kondig dat
59)

gekleurdes in nie-vegtende hoedanighede aangewend sou word.

Tydens die 1942-Parlementsitting het Smuts erken dat gekleurdes
60)

wel opleiding in die gebruik van vuurwapens ontvang het.

Grundlingh beweer selfs dat baie van hulle in die hitte van
61)

die stryd bewapen is. Volgens Die Burger is dit nog altyd

beskou onder die blankes as een van die grootste ongewenste

praktyke cm gekleurdes te bewapen. Daarom herinner die koerant

Smuts daaraan dat hy tydens die Tweede Vryheidsoorlog persoonlik

by Kitchener, Britse bevelvoerder, beswaar aangeteken het

toe Kitchener gekleurdes teen die Boeremagte bewapen het.

Daarom is dit vir Die Burger duidelik dat Smuts hom "... uit
62)

sy eie mond veroordeel het". Volgens Die Burger was die kruks

van die saak daarin geleë dat die bewapening ernstige na-oorlogse
63)

probleme vir die blankes kon veroorsaak het. Later sou die 

siening heel profeties blyk te gewees het. Die hele aangeleent- 

heid sou die N.P. later tydens die 1948-verkiesingstryd baie

effektief teen Smuts gebruik.

57. Die Burger, 10 Maart, 6 en 17 Mei & 5 en 19 Junie & 5 September 1940.

58. A.M. Grundlingh, "Kleurlinge in Militere Verband. Die Funksie van Gefabriseer- 

de Tradisie, 1912-1985", Kleio, vol. 18, 1986, p. 36.

59* Die Burqer, 19 Januarie 1942.
60* Die Burger, 13 Maart 1942.
61. Grundlingh, "Kleurlinge in Militire Verband", p. 37.

62. Die Burger, 13 Maart 1942.

63. Die Burger, 30 Desember 1942.
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9.2.4 Die Burger verset hom teen Smuts se "onderdrukkende" 

oorlogsmaatreels

Smuts moes hierdie oorlog nie net op die militêre front nie,

maar ook op die tuisfront voer. Te midde van baie en spoedeisende

voorbereidings om deelname aan die oorlog te implementeer, 

het hy ’n aantal noodregulasies uitgevaardig. Hierdeur kon 

hy sy oorlogsbeleid effektief toepas asook binnelandse veiligheid 

verseker.

Die land is met verloop van tyd al hoe meer deur ingrypende

noodmaatreels beheer, waardeur die vryheid van individue en 

groepe beperk is. Kragtens die maatreel is daar uiteindelik

duisende mense gearresteer en in tronke of interneringskampe

aangehou.

Die "Waarheidsleer" wat in die volksmond weldra as die Kakierid-

ders bekend was, het ywerig begin help om klagtes teen opponente
65)

van die oorlogspoging te ondersoek. Met verloop van tyd 

het die beweging ’n stutfunksie vir die regering verrig. Dit 

het onder meer meegehelp dat groot agterdog en wrewel onder

die Afrikaanssprekendes teen lede van die beweging ontwikkel

het. 66)

Met die stigting van die Waarheidsleer is aangedui dat dit 

die organisasie se doel was om die Nazi-ondersteuners en hul 

bondgenote teen te staan. Die Burger het baie gou na die

stigting van die beweging reeds sy gevoel met die volgende 

bewering geopenbaar, "... kastige dienaars van die waarheid

64. Hancock, Smuts, p. 331.

65. H.B. Thom, D.F. Malan, (Kaapstad, 1980), p.'143.
66. P.F. van der Schyff e.a. (red.), Kultuurbeeld van die Ossewa-Brandwaq 

Deel 4 (ongepub. R.G.N.-verslag, Hersiene uitgawe, 1986), p. 28.

67. D.F. Malan-versameling, 1/1/1604, Omsendbrief aan alle rekrute van die 

Waarheidsleër.
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wat eintlik gewerf word om teen die N.P. op te tree. Baie

Afrikaanssprekendes, asook Die Burger, het openlik beweer

dat die eintlike doel van die organisasie was om ’n aanslaq
69)

teen die Afrikanervolk te loods. Die Waarheidsleer het talle 

Afrikaners die harnas ingejaag, aangesien die beweging se 

werkwyse ’n bedreiging vir hul privaatlewe ingehou het.

68)

Die Burger het gereeld sy lesers daarop gewys dat die Waarheids

leer ten voile deur die regering en die V.P. beheer is. In 

die Parlement is daar selfs deur die N.P. beweer dat die organi

sasie geld by buitelandse firmas vir die partypolitieke propaganda
70)

van die V.P. ingesamel het. Dit klop met Louis Esselen se

uitlating dat die Waarheidsleer selfs propagandamateriaal aan
71)die V.P.-koerante verskaf het.

Gevoelens oor oorlogsdeelname het by tye geweldig hoog opgevlam,

veral namate beledigings en verwyte wedersyds toegeneem het.

Van regeringskant is beweer dat Nasionaliste hulle aan aanhitsing

teen Smuts skuldig gemaak het, terwyl Nasionaliste weer beweer

het dat boqenoemde maatreels die oorsaak van die moeilikhede
72)

was. Sporadies het hierdie gespanne gevoelens tot uitbarsting 

gekom. Op Stellenbosch het studente en Kleurlinge slaags geraafP

en op Potchefstroom het soldate en studente gebots en chaos
* 74)

op die kampus veroorsaak. In Kaapstad is Die Burger se

gebou deur ’n groep soldate aangeval en heelwat skade is aan

die gebou aangerig. Die soldate was van mening dat die koerant

sy lesers teen die leer en die oorlog opgesweep het7 ^  Volgens

68. Die Burger, 6 Mei 1940.
69. Die Burger, 25 September 1940.

70. Die Burger, 6 Augustus 1940.

71. V.P.-Argief, Central Head Office, Correspondence: L. Esselen - C.W.

Laurence, 20 Februarie 1940.
72. P.F. van der Schyff, Eric H. Louw in die Suid-Afrikaanse Politiek tot 

1948 (ongepub. D.Litt.-proefskrif, P.U. vir C.H.O., 1974), p. 553.

73. Die Burger, 20 Julie 1940.

74. Die Burger, 8 Augustus 1940.

75. Die Burger, 30 Julie 1940.

76. Meiring, Jan Smuts die Afrikaner, p. 172.



274

Die Burger sou hy hom nie deur sulke optredes laat intimideer 

nie en het die voorval slegs verdere oortuiging gebied dat 

die Afrikaanssprekendes met groter vasberadenheid op hul ingeslane 

pad moes volhard.

In Kaapstad was daar daagliks, om presies twaalfuur die middag,

’n verpligte bidpouse van twee minute waartydens vir die koning 

en vir ’n oorwinning gebid moes word. Almal was veronderstel

om op die plek doodstil te bly staan vir die twee minute.

Min dae het verloop sonder dat iemand nie iewers handgemeen 

geraak het nie omdat voorstanders van die oorlog, meestal

soldate en matrose, persone te lyf gegaan het wat nie die bidstonde
78) -

eerbiedig het nie. Met verloop van tyd het die bidstonde

in ’n ware "twisstonde" ontwikkel. Voortdurend het Die Burger 

die gebruik as huigelary van Smuts afgemaak en op voorvalle
79)

gewys wat na aanleiding van die bidstonde ontstaan het.

Volgens die koerant het die bidstonde slegs die skollie-element
' RP) '

nog meer tot wanordelikhede aangevuur.

’n Ander vorm van alledaagse dwang was dat bioskoopgangers voor

vertonings op aandag moes staan terwyl die Britse volkslied 
81 )

gespeel is. Daar is selfs gedurende 1941 deur die Transvaalse 

afdeling van die Hooggeregshof beslis dat dit ’n verbreking 

van die noodregulasies en derhalwe ’n misdaad sou wees as 'n

persoon tydens ’n privaat- of ’n openbare byeenkoms bly sit wanneer
' 82) 

die volkslied gespeel word.

Die oorloggesindes het selfs fondsinsamelings tydens sportbyeen-
■ 83)

komste gereel. Dit was soos ’n rooi doek vir die Nasionaalge- 

sindes. Die gevoel het onder meer veroorsaak dat die W.P.-

77. Die Burger, 31 Julie 1940.

78. Die Burqer, 29 en 31 Julie & 2 en 8 Augustus 1940
79. Die Burqer, 11 Februarie 1941, 13 Mei 1942 en 10 Desember 1942.

80. Die Burqer, 7 Februarie 1941.

81. Meiring, Jan Smuts die Afrikaner, p. 172.

82. Die Burqer, 16 September 1941.

83. Meiring, Jan Smuts die Afrikaner, p. 172.
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rugbyunie ’n skeuring beleef het. Die Universiteit van Stellen

bosch was nie bereid om aan so ’n insameling deel te he nie
8 )

en het saam met ander spelers hul eie unie gestig.

Al hierdie pogings het verseker dat groot druk veral op die

Afrikaanssprekendes, wat in groot getalle anti-oorlogsgesind

was, geplaas is. Om die spanning verder te verhoog het daar

sporadiese voorvalle van geweld, sabotasie, roof, ontvoering
85)

en aanrandings plaasgevind, almal met ’n politieke kleur.

Daarom moes die regering voorsorg tref om sulke voorvalle te

verhoed. Die Nasionale Noodregulasies wat as Proklamasie 201

in September 1939 uitgevaardig is, sou daarom met verloop van

tyd dramaties uitgebrei word, in so ’n mate dat Die Burger beweer

het dat die gewone man dit onmoontlik kan verstaan. Die koerant

was daarvan oortuig dat, indien Smuts sy kabinet ’n eksamen daaroor

sou laat skryf het, geeneen van hulle in so ’n eksamen sou kon 
86)slaag nie. Hierdie regulasies het aan die regering die mag

verleen om die vryheid van individue aan bande te le deur inhegte-
87)

nisneming en aanhoúding sonder verhoor. Daar was min ander

sake waaroor Die Burger die Smutsregering so fel aangeval het

as hierdie miskenning van individue se vryheid. Die koerant

het ten sterkste hierteen beswaar aangeteken en by geleentheid

selfs beweer dat die "dag van vergelding" met die N.P. se bewinds-
88)

oorname sou aanbreek.

Die Burger het by herhaling die mening gehuldig dat dit die
-------- —  89
reg van ’n individu was om regverdig en billik behandel te wora.

Dit was ’n standpunt wat deur die meeste Afrikaanssprekendes

84. Die B u r g e r , 11 en 16 September 1942.
85. G.D. Scholtz, Die Ontwikkeling van die Politieke Denke van die Afrikaner,

1939 - 1948 Deel 8 (Johannesburg, 1984), p. 255.

86. Die Burqer, 1 September 1942.
87. Standard Encyclopaedia of Southern Africa, vol. 4 (Cape Town, 1973), p. 

301.
88. Sien bv. Die Burger, 19 Julie en 7 November 1940.

89. Sien bv. Die Burqer, 5 en 28 Februarie & 6 Maart & 24 April 1941 en 18 

Januarie 1945.
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aanvaar is en derhalwe nooit in die koerant se briewekolomme

bevraagteken is nie. Veral die Minister van Binnelandse Sake,

Colin Steyn, se optrede in die verband was 'n skyf vir Die Burger

se kritiek. Volgens die koerant het Steyn met sy optrede die
90)

volk se vertroue in die regspraak geskend.

Die hele aangeleentheid het ’n groot bitterheid veroorsaak wat 

jare daarna nog in die Suid-Afrikaanse politiek bespeur kon 

word. Die belangrikste hiervan was dat die regering deur hierdie 

onderdrukkende maatree’ls al meer in onguns by die Afrikaansspreken

des gekom het, wat noodlottige gevolge vir die regering in 

1948 ingehou het.

9.3 Die 1943-verkiesing

Hierdie verkiesing sou vir die verskillende politieke groepe

verskillende betekenisse inhou. Vir die regering was dit belang-

rik om 'n mandaat vir die voortsetting van die oorlogspoging

te verkry, en die opposisie sou graag die teendeel wou bewys.

Vir Die Burger was daar ook baie op die spel. Die koerant

het lank tevore reeds stemme laat opgaan dat die stembus die

beste wapen vir die Afrikaanssprekendes was. Tydens die verkiesing

sou die koerant se aansprake op kiesersteun ook deeglik getoets
91)

word. D.F. Malan het al in sy Nuwejaarsboodskap van 1943

onderstreep dat dit die Afrikaanssprekendes se "... heilige

plig" was om alle kragte saam te snoer om sodoende goed georgani-
92)

seerd te wees. Die Afrikanerverdeeldheid was egter van so 

’n aard dat die N.P. in die verkiesing erg daardeur benadeel 

is.

90. Die Burger, 18 Januarie 1945.

91. Die Burger, 25 Mei 1945.
92. Die Burger, 27 Junie en 6 Julie 1942 en 1 Januarie 1943.
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Die N.P. was voorbereid op ’n baie moeilike stryd. Die Burger

het alreeds in Junie 1942 gewaarsku dat daar ’n aantal kieswette,

wat gedurende 1940 en 1941 aangeneem is, deur die regering
93)

tot sy voordeel gemanipuleer gaan word. Dit het oor die sogenaam-

de soldatestem gehandel. Verder was daar duisende Kleurlinge

in die Boland woonagtig en volgens genoemde wette is Kleurlingsol-

date onder meer op die kieserslyste geplaas. Juis om hierdie

rede het Die Burger berig dat die N.P. 'n opdraande stryd in
94)

heelwat Bolandse kiesafdelings sou moes voer. Beide hierdie

redes sou eintlik heel profeties wees omdat dit juis van die 

redes was waarom die V.P. in sekere kiesafdelings groot oorwin- 

nings behaal het. Die N.P. moes, benewens hierdie faktore,

ook vir Smuts wat op die kruin van sy gewildheid was, beveg, 

maar terselfdertyd ook rekening met die verdeelde Afrikanervolk 

hou.

Die Volksraad is op 29 Mei 1943 ontbind, nadat Smuts vroeer

in Mei onverwags aangekondig het dat die verkiesing op 7 Julie
95) 'sou plaasvind. Smuts, wat die N.P. met die aankondiging

onverhoeds betrap het, het hom nie veel aan besware teen die
96)

verkiesingsdatum gesteur nie. Die Burger se beswaar was dat

Smuts daardeur "... ’n poging om op die kruin van die eerste

Brits-Amerikaanse oorwinning van betekenis na die wenpaal

te ry en die bee’indiging van die Noord-Afrikaanse veldtog in
97)

’n kakieverkiesing en met behulp van vlagswaaiery uit te buit".

Al was die beswaar geldig, was dit nog altyd die premier se 

prerogatief om oor die datum te besluit, en veral om dit so

te kies dat dit vir hom en sy party kon bevoordeel.

93. F.D. Tothill, The 1943 general election (unpub. M.A.-thesis, Unisa, 1987), 

pp. 225 -226.

94. Die Burger, 27 Junie 1942.

95. M.P.A. Malan, Die Nasionale Party van Suid-flfrika. Sy Stryd en Sy Prestasies

1914 - 1964 (Kaapstad, 1964), p. 211.

96. Die Burger, 17 en 20 Mei 1943; Hancock, Smuts, p. 381.

97. bie Burger^ 17 Mei 1943.
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Die Burger het alreeds in Januarie 1943 met sy eie verkiesingstryd

begin deur onder meer verkiesingslagspreuke op sy voorblad

te publiseer, waardeur hy die kiesers wou aanmoedig om hulle
98)te laat registreer.

Maandag 14 Junie is vasgestel as die amptelike nominasiedag.

Altesame 335 kandidate is genomineer, wat ’n buitengewone groot

getal was. Die V.P. het 131 kandidate. gestel, die N.P. 110,

die Afrikanerparty (A.P.) 25, die Arbeiders 11, die Dominium

Party 10 en die Kommuniste 9, asook ’n aansienlike groot getal
99)van 36 onafhanklikes.

Die V.P. se verkiesingsveldtog het hoofsaaklik om die toesprake 

van Smuts gedraai. Hy het gereeld die N.P. se pogings om

die oorlogspoging te laat misluk as onprakties afgemaak.

Hy het verder ook gesê dat die verkiesing eintlik ’n referendum 

oor die oorlogskwessie was en dat elke stem nodig was om aan

die wereld te wys dat Suid-Afrika gedetermineerd was om die

oorlogspoging deur te voer totdat ’n oorwinning vir die Geallieer- 

des verseker was.

Dit was almal baie geldige argumente wat Smuts net nog sterker 

laat staan het. Die V.P. het deurgaans sorg gedra dat Smuts

en sy posisie as ’n sterk propagandamiddel baie effektief gebruik
. 101) 
is .

Die N.P. het groot klem daarop geplaas dat die party ’n effektiewe 

alternatiewe regering sou kon vorm. Daarom het Malan die 

kiesers probeer oortuig dat hulle vir die N.P., en nie vir 

die opposisie-splintergroepe moes stem nie, wat, volgens hom,

nie oor die vermoe beskik het om ’n alternatiewe regering te
. 102 ) 

vorm me.

98. Die Burger, 12, 13, 16 en 18 Januarie 1943.

99. Die Burger, 15 Junie en 5 Julie 1943.
100. J.M. van den Heever, Die Parlementere Verkiesing van 1943, ’n Analise

van die Faktore wat die Verkiesing Beïnvloed het (ongepub. M.A.-verhandeling, 

U.P., 1968), pp. 60 - 63.

101. Tothill, The 1943 general election, pp. 241 - 243.

102. Die Burqer, 16 Junie 1943.
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Dit was deurgaans die doel van die N.P. om juis die saak so 

effektief as moontlik aan die kiesers oor te dra.

Een van die N.P. se grootste probleme het opgesluit gelê in

die feit dat die oorlog nog steeds aan die gang was en dat 

die geallieerdes besig was om te wen. Die N.P. het juis die

vorige vier jaar alles in hul vermoë gedoen om die oorlogspoging 

te stuit - hieraan het Die Burger met groot ywer deelgeneem.

Tydens die verkiesing het die N.P. voor die probleem te staan 

gekom dat baie kiesers direk of indirek by die oorlog betrokke 

w a s . ^ ^ D i e  N.P. se verkiesingsbelofte ten opsigte van die 

oorlog was dat, indien hy aan bewind sou kom, hy hom deur

omstandighede, soos byvoorbeeld Duitsland en Italie se houding, 

sou laat lei of hy dadelik sou vrede sluit of niel'^Die standpunt, 

juis omdat die oorlog al hoe meer in guns van die Geallieerde 

magte begin swaai het, het baie negatiewe propaganda teen 

die N.P. uitgelok.

Die oorlog was in voile gang en die V.P. het dit grootliks

tot voordeel benut, soos die reuse - "Unite for Victory" - 

militere parades wat in al die grootste stedelike sentrums

plaasgevind het.^^Om hierdie parades bekend te stel, is adverten- 

sies op staatskoste gepubliseer. Vir Die Burger was dit in

stryd met die Kieswet, wat bepaal het dat dit onwettig was

om die personeel of staatsgeld te gebruik om kiesers te beïnvloecí9

103. Tothill, The 1943 general election, p. 238.

104. N.M. Stulz, "S.A. Apartheid Election of 1948 Reconsidered", Plural Societies, 

vol. 3, no. 4, Winter 1973, p. 30.

105. Hancock, Smuts, p. 160.
106. Die Burqer, 24 Junie en 30 Julie 1943; Van den Heever, Die Parlementere 

Verkiesing van 1943, p. 112.
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Die parades het beslis ’n baie groot indruk op die gewone kiesers- 

publiek gemaak, wat bygedra het om ’n Smuts-euforie in Suid- 

Afrika te skep.

Die stemming het op 7 Julie 1943 plaasgevind. Om ’n lang vertra-

ging van die uitslag te voorkom, is voorsiening gemaak dat

soldate in aktiewe diens alreeds vanaf die 15de Junie kon 
107)

begin stem. Die soldate het onder toesig van hul offisiere

hul stemme uitgebring- Voor die spesiale stemlokale het lewensgroot

kleurplakkate van Smuts met V.P.-slagspreuke daarop gepryk.
108)

Die N.P. is verbied om ook daar enige plakkate te vertoon.

14 Dae na stemdag is daar eers begin om die soldatestemme 

in Pretoria te tel. Daarom is die eerste uitslae eers op 29

n T  - 4- ' I  1 0 9 )Julie uitgereik.

Die finale uitslaq was ’n oorweldiqende meerderheid vir Smuts 
110)

en sy party. Die V.P. het onder meer 17 nuwe setels verower

waarvan sewe winste van die N.P. was. Die N.P. het op sy

beurt vyf kiesafdelings van die A.P. verower, wat ook agt
111)

setels teen die V.P. verloor het.

Die Burger het ’n baie profetiese verklaring oor die uitslag

uitgereik en onder meer beweer: "... Smuts het vandag ’n groot

meerderheid, maar dit is een wat al die kieme van ontbinding

in hom saamdra, kieme wat in bedwang gehou word alleen deur

die ontsmettingsmiddel van die oorlog en ten dele deur die
112)

bontspan se bejaarde leier". In hierdie stelling was ’n groot 

waarheid opgesluit. Tothill beweer dat bepaalde faktore bygedra 

het om die uitslae beter te laat vertoon as wat dit werklik 

was. Indien dit vasgestel word, kan die oorwinning wat die

107. Tothill, The 1943 general election, p. 322.
108. Malan, Die Nasionale Party, p. 212.
109. Die Burger, 28 Julie 1943; Tothill, The 1943 general election, p. 333.

110. Die Burqer, 29 tot 31 Julie 1943.
111. Heidelberg, Swartruggens, Zoutpansberg, Losberg, Lydenburg, Vryburg,

Middelburg en Bethal.

112. Die Burqer, 30 Julie 1943.
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N.P. vyf jaar later behaal het, makliker verstaan word en ook
• 113)m e  as so ’n groot verrassing beskou word nie.

Die N.P. was maar bra bek-af oor die uitslag. D.F. Malan het

’n baie insiggewende verklaring oor die uitslag uitgereik, waarin

hy onder meerbeweer het, "Afgesien van ’n onbevredigende afbakening,

’n doelbewuste partypolitieke gepeuter gedurende die laaste

paar jaar met ons registrasie- en kieswette en die vermeerdering

van die nie-blanke stemkrag met die opsetlike doel om die blanke

stem dood te smoor, het ons te doen gehad met ’n kakie-verkiesing,

met ’n blok van kiesers wat oorspronklik wel vir neutraliteit

sou gestem het, maar die oorlog daarna wil deursien eenvoudig

omdat ons nou eenmaal daarin is, en veral met daardie duisende

wat geld uit die oorlog maak of wat ’n inkomste daaruit trek

bokant hul gewone peil en wat daarom ’n belang het by die voort-
114)

setting daarvan". Hierin, asook in die broedertwis waarvan 

Malan glad nie melding gemaak het nie, lê die belangrikste 

redes vir die V.P.-oorwinning.

Tothill bewys dat die afbakening van kiesafdelings die V.P.

bevoordeel het, in so ’n mate dat die party selfs vier van die
115)

nuwe kiesafdelings met gemak ingepalm het.

Die V.P. se totale stemmetal het ’n negatiewe groei van 448000 

in 1938 tot 431 000 in 1943 getoon, terwyl die N.P. ’n positiewe 

groei van 248 000 in 1938 tot 318 000 in 1943 getoon heï^

Die dispariteit tussen stemme verwerf en kiesafdelings verower, 

het die N.P. in 'n groot mate benadeel. Daarom beweer Die

Kruithoring ten regte: "0ns verteenwoordiging in die Volksraad

is nie in verhouding tot ons getalle nie. 0ns behoort baie

113. Tothill, The 1945 general election, p. 345.
114. Die Burger, 31 Julie 1943.
115. Tothill, The 1943 general election, pp. 341 en 368.
116. Die Kruithorinq, 18 Augustus 1943.
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« 117)
meer setels te he." In die Transvaal het die N.P. 34,3?i

stemme op hom verenig, maar slegs 18,6% kiesafdelings verower.

Aan die Witwatersrand het die party 33,9?i van die stemme op
118)

hom verenig, maar kon geen kiesafdeling verower nie.

Dit onderstreep net die feit dat die N.P. nie so swak vertoon 

het as wat die stemstelsel dit swak laat vertoon het nie. 

Die party het onder meer 45,04?ó van alle uitgebragte stemme 

op hom verenig. Veral die party se groei aan die Witwatersrand 

het op ’n gevaar vir die V.P. gedui.

Dit was ook duidelik dat die N.P. se magsbasis in die platteland, 

veral die Kaapse platteland, geleë was. Van die 30 Kaapse 

plattelandse kiesafdelings het die N.P. 18 verower. Die meeste

van die kiesafdelings was in Die Burger se hinterland geleë. Van
119)

70 plattelandse kiesafdelings landwyd het die N.P. 39 verower.

Daarom is dit nie vreemd as Gray beweer dat ten spyte van

Smuts se oorwinning, "I feel that the General Election of
120)

1943 is not encouraging to the present government or the U.P."

Die Burger herhaal Malan se siening dat sommige kiesers vir

die V.P. gestem het omdat hulle die mening gehuldig het dat

Suid-Afrika nou eenmaal in die oorlog betrokke was, reg of

verkeerd, en dat deurdruk al oplossing was. Dit was juis ’n
. 121)

standpunt wat herhaaldelik deur die regering gepropageer is.

Die soldatestem het in sekere kiesafdelings ’n deurslaggewende 

rol gespeel omdat hulle byna deur die bank hul steun aan Smuts

117. Van den Heever, Die Parlementere Verkiesing van 1943, p. 107; Die Kruithoring, 
18 Augustus 1943.

118. Tothill, The 1943 general election, p. 350.
119. Ibid., pp. 358 -  361.
120. J.L. Gray, "How the Nation Voted", Common Sense, August 1943, p. 160.
121. Die Burger, 29 tot 31 Julie 1943.
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toegese het. Die Cape Times beweer dat selfs tot 95% van die
122)

soldate vir die regering gestem het. Die Burger het openlik

bygevoeg dat Smuts dit onder andere met sy ongeoorloofde propagan-
1 2 3 )

da aangehelp het. Tothill beweer dat die soldatestem die

volgende tien kiesafdelings vir die V.P. voor die neus van

die N.P. weggeraap het, naamlik Heidelberg, Johannesburg-Wes,

Kimberley-Distrik, Malmesbury, Paarl, Prieska, Uitenhage, Venters-

dorp, Vryheid en Worcester. Op Johannesburg-Wes na, was al
124)

die ander kiesafdelings plattelands of semi-plattelanas. 

In die ses Kaapse kiesafdelings het die Kleurlingstem ook nog 

’n belangrike rol gespeel. Dit is duidelik dat die soldatestem 

nie in die verklarings na die verkiesingsuitslae na behore 

in berekening gebring is nie en dus ’n valse gevoel van grootsheid 

aan die V.P. gegee het.

Alreeds in ’n voorverkiesingsberig in Die Burger het die koerant

beweer dat van die V.P.-kandidate se hoop op ’n oorwinning op

Kleurlingstemme gevestig was. Volgens die berig was daar sedert

1938 ’n toename van 16 310 Kleurlingkiesers. Die toename moes

volgens Die Burger toegeskryf word aan die feit dat gekleurdes

in die weermag outomaties as kiesers geregistreer is. Volgens

Die Burger was dit veral in Wes-Kaapland waar die stemme ’n

faktor was en daarsonder sou die V.P. in selfs geen plattelandse
125)

kiesafdeling kon wen nie.

Die feit dat die N.P. geen verteenwoordiging in die Kaapse 

Skiereiland kon verkry nie, kan volgens Van den Heever grootliks

aan die hoe Kleurlingstemtotaal in hierdie gebied toegeskryf
176) 127)

word. Soos Tothill, beweer Die Burger dat ten minste vyf

Kaapse kiesafdelings, Malmesbury, Hottentots-Holland, Paarl,

122. Cape Times, 30 July 1943.
123. Die Burger, 30 Julie 1943.
124. Tothill, The 1943 general election, pp. 376 -  378.
125. Die Burger, 3 Julie 1943.
126. Van den Heever, Die Parlementere Verkiesing van 1943, pp. 110 -  111.
127. Tothill, The 1943 general election, p. 368.
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Worcester en Prieska, as gevolg van die Kleurlingstem deur 

die V.P. verower is. 128áertien jaar later het die N.P., moontlik 

met dit in gedagte, die Kleurlinge van die algemene kieserslys 

verwyder.

Volgens Die Kruithoring was die verdeelheid onder die Opposisie-

groepe ’n verdere rede vir die oënskynlike swak vertoning van

die N.P. In die kiesafdeling Vryburg het die O.B. die N.P.-

kandidaat geboikot wat die N.P. die kiesafdeling gekos het.

Hierteenoor het Tom Naude die kiesafdeling Pietersburg weer

met O.B.-steun vir die N.P. gewen. In die kiesafdeling Paarl

en Vasco het die N.P. die kiesafdelings verloor weens die

feit dat die O.B. sy steun aan die N.P.-kandidate onttrek

het. Driehoekige gevegte tussen die N.P., A.P. en die V.P.

het die kiesafdelings, Soutpansberg, Heidelberg, Pretoria-

Distik en Middelburg in die hande van die V.P. laat beland.

Volgens Tothill het die verdelende aksie veroorsaak dat die

N.P. ook nog die kiesafdelings Vryburg, Kimberley-Distrik
129) '

en Wakkerstroom teen die V.P. verloor het. Sonder die verdeeld- 

heid sou al hierdie kiesafdelings beslis binne bereik van 

die N.P. gewees het.

Wat egter hieruit voortgevloei het, was dat die N.P. daarin

geslaag het om alle kleiner partye in die verkiesing te elimineer

en gevolglik daarna as die enigste opposisieparty in die Parlement

kon optree.^^aarom beweer D.F. Malan ook dat die verkiesing

’n einde gemaak het aan "... daardie vernederende skouspel
131)

van drie aparte Nasionaalgesinde groepe op die Opposisiebanke".

Die N.P. het dus sy hoofdoel bereik wat hy vir homself met

die verkiesing gestel het, naamlik om die beheer van die opposisie

. 4. , 4. 132)totaal oor te neem.

128. Die Burger, 3 Augustus 1943.
129. Die Kruithoring, 4 Augustus 1943; Tothill, The 1943 general election,

p. 368.
130. Malan, Die Nasionale Party, p. 213; Hancock, Smuts, p. 383.
131. Die Burger, 31 Julie 1943.
132. Tothill, The 1943 general election, p. 337.
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Dit was verder duidelik dat die kiem van die V .P.-nederlaag 

van 1948 alreeds aanwesig was in die uitslae van die verkiesing. 

Die V.P. het dit nie raakgesien nie, maar daarteenoor het die 

N.P. soveel moed uit die verkiesing geput dat die party dadelik 

op groot skaal begin organiseer het om ’n oorwinning in die toekoms 

te bewerkstellig.

9.4 Die Burger en die Verenigde Party se na-oorlogse probleme

Die Burger het telkens tydens die oorlog voorspel dat die oorlog- 

tydse koalisie tussen die V.P., Dominium Party en die Arbeiders

nie vir altyd bymekaar sal staan nie omdat hulle ideologieë 

te uiteenlopend was. Dit is bewaarheid toe die Arbeidersparty 

se leier, Madeley, eers self aan die kabinet onttrek is en

’n jaar later deur sy party gevolg is wat hulle aan die koalisie
133) ••onttrek het. As gevolg van onenigheid oor voorgestelde Indier-

wetgewing het Stallard en sy Dominium Party hulle ’n maand later
134)

ook aan die koalisie onttrek. Dit was duidelik dat die

V.P. teen die einde van 1945 glad nie meer so verenig daar

uitgesien het nie.

Behalwe hierdie probleme was daar nog ander sake wat die regering

groot hoofbrekens besorg het en daarmee tesame ook baie stemme

by die stembus sou kos omdat die regering nie in staat was 

om dit bevredigend op te los nie.

133. Die Burger, 31 Maart en 8 Junie 1944 & 20 Oktober 1945.

134. Die Burger, 22 November 1945.
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9.4.1 Demobilisasie en behuising

Een van die brandendste probleme van die regering was die demobili

sasie van die soldate waartydens al die beloftes wat tydens 

werwing gemaak is, nagekom moes word. Dit het daarop neergekom 

dat ongeveer 250 000 soldate na die oorlog weer in die Unie 

se ekonomie ingeskakel moes word. Oorlogmaatreels 16 van 1940

en 38 van 1941 het onder meer voorsiening gemaak dat soldate
' 135)

na die oorlog hul werk kon hervat. Vir Die Burger was dit
136)

alles slegs ’n klomp "onuitvoerbare beloftes" van die regering.

0m die probleem op te los het die regering in Augustus 1943 

’n Departement van Welsyn en Demobilisasie in die lewe geroep. 

G. Brink is as Direkteur-generaal aangestel om metodes te ontwerp 

om oud-soldate weer in die burgerlike lewe in te skai<el. 

Gedurende die 1944-Parlementsitting is die departement se demobili- 

sasieplan aan die Parlement voorgelê."^^ Die Burger het die

plan egter skerp gekritiseer as een wat bloot lapwerk was en
- 139 )

nie die probleem in sy geheel kon oplos nie. Die standpunt

van die koerant is egter met verloop van tyd as gedeeltelik

verkeerd bewys.

Tussen April 1945 en Maart 1946 is 155 000 soldate uit die 

weermag ontslaan. Hulle het gesamentlik meer as £9 miljoen 

in die vorm: van lenings en toekennings ontvang, asook gratifi-

kasie van meer as £73 miljoen. in die geheel is demobilisasie 

vinnig en goed uitgevoer, alhoewel baie soldate hulle moeilik 

by die nuwe omstandighede aangepas het en steeds ontevrede 

was.

135. Kruger, The flqe of the Generals, p. 129.

136. Die Burger, 17 November 19^2.
137. v/en der Wait, verwerK aeur D.w. Kruger, Eeskiedenis van Suid-fttrika,

’ p. 554.

138. Kruger, The Age of the Generals, p. 212.

139. Die Burqer, 12 Januarie 1944.

140. Boydell, My Luck was In, p. 247.
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Behuisingsbeloftes wat Smuts op die slagvelde gemaak het, het

nie gematerialiseer nie, onder anaere vanwee die regering

se onvermoe om deeglik te beplan. In die verband het Die Burger

op twee aspekte gewys, naamlik op die swak kosteberekening

van die Departement Openbare Werke, wat uiters onbevredigende
141)

en ongesonde toestande geskep het. Aan die ander kant die 

feit dat minister Clarkson, as kontroleur van boumateriaal,

nie kon verhoed dat Verdedigingswerke nagenoeg die hele land
, 142)se voorraad boumateriaal ingesluk het nie.

Teen Oktober 1942 het Die Burger alreeds berig dat boumateriaal 

omtrent onverkrygbaar was. Volgens die koerant het Verdedigings

werke verhoed dat selfs sub-ekonomiese bouwerk voltooi kon

word. Die gehalte en verkrygbaarheid van die materiaal het
144)

met verloop van tyd net nog meer verswak. Gedurende September

1943 het minister Lawrence aangekondig dat die behuisingsvraagstuk

kragdadig aangepak gaan word en dat meer as 30 000 huise binne
145)

12 maande gebou sou word. Gedurende die 1945-Parlementsitting 

het die N.P. die minister gekonfronteer oor die feit dat dit 

toe nie plaasgevind het niel^^ Die Burger het dit opgevolg 

deur te berig dat die regering teen die einde van 1944 slegs 

266 huise per maand kon voltooi, terwyl die benodigde getal 

ongeveer 2 500 per maand w a s . ^ ^  Die minister het deurentyd

probeer om verskonings vir die probleem aan te voer. So was 

hy van mening dat die arbeidstekort die grootste oorsaak van 

die probleem w a s . ^ ^ O m  die probleem op te los het die Parlement 

in 1945 uitgebreide magte aan die regering in die verband toegese 

om onder andere die bouers en huiseienaars te beheer. Daardeur 

is onder meer beoog om spekulasie te stop asook arbeiders

se lone te b e h e e r V i r  Die Burger was die maatreels niks

141. Die Burger, 27 Mei 1942.

142. Die Burger, 13 Augustus 1942.

143. Die Burger, 2 Oktober 1942.

144. Die Burger, 14 Junie 1944.

145. Die Burger, 17 September 1943.

Die Burger, 31 Januarie 1945.

147. Die Burger, 9 Februarie 1945.

148. Die Burger, 15 Maart 1945.
149. Kruger, The Age of the Generals, p. 212.
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anders as krygswet op die gebied van behuising nie. Volgens 

die koerant is die probleem deur die onbevoegdheid van die 

regering geskep en al wat die regering met die wetgewing sou 

regkry, "... is om die dag van sy einde te verhaas". ^^Kriiger 

onderstreep dit deur te beweer dat die regering nie eens met 

hierdie enorme mag tot sy beskikking die probleem kon oplos 

nie.

In ’n onderhoud met Die Burger het Lawrence erken dat daar ’n 

opvallende gebrek aan koordinasie in die verskaffing van huisves 

ting aan soldate in die Kaapse Skiereiland bestaan het 152W

het die koerant laat beweer dat die regering nie in staat is
153)

om sy kwistige behuisingsbeloftes na te kom nie. Die toestand 

het nie verbeter nie; eerder versleg, in so ’n mate dat selfs 

van die regeringskoerante in Julie 1946 openlik te velde getrek 

het teen die regering se gesloer met die vraagstuk]^ Die 

Kruithoring van Julie 1947 is volledig aan die vraagstuk gewy 

en Die Burger het daarmee saam gedurende die laaste twee weke 

van Julie ’n hele reeks artikels geplaas waarin die omvang van

die vraagstuk in die Kaapse Skiereiland deeglik in oenskou
. 155)geneem is.

Gedurende die 1948-verkiesing het Die Burger gereeld na die

toestand verwys. Dr. H. Gluckman, opvolger van Lawrence, het
156)

in Junie 1947 belowe dat daar 6000 huise gebou sou word.

Tydens die verkiesing moes hy erken dat daar slegs 2000 daarvan 
157)voltooi is. Veral "Dawie" en die spotprenttekenaar, T.O. 

Honniball, sou hierdie saak telkens baie effektief gebruik 

in hul aanvalle op die V.P.-regering.

150. Die Burger, 24 Mei 1945.

151. Kruger, The Age of the Generals, p. 212.

152. Die Burger, 21 Augustus 1945.

153. Die Burger, 26 November 1945.
154. Cape Argus, 6 July 1946.

155. Die Burger, 21 tot 30 Julie 1946.

156. Die Burger, 2 Junie 1947.

157. Die Burger, 17 April 1948.
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9.4.2 Kommunistiese gevaar?

Die Burger en die N.P. het die Kommunisme as ideologie gedurig 

apngeval en uitgewys as potensieel een van die grootste vyande 

van Suid-Afrika. Alreeds in 1937 het die Kaaplandse N.P.-kongres 

hom sterk teen Kommunisme uitgespreek.

Die Burger het die Smuts-regering dadelik gewaarsku toe laasge-

noemde Kommunisme, na aanleiding van die Brits-Russiese bondgenoot- 
159)

skap, meer vryheid in Suid-Afrika gegee het. Daarteenoor

het die koerant ’n duidelike oplewing in Kommunistiese bedrywighede

in die land bespeur. Om sy argument te verstewig verwys die koerant

na die feit dat die N.G. Kerk, met meer as 500 000 lidmate,

hom al in 1940 sterk teen Kommunisme uitgespreek het. Volgens

die koerant het die toestand so versleg dat ’n afvaardiging

van die kerk kort tevore die minister van Justisie hieroor
160)

gaan spreek het.

Die Burger het sy kaarte oor die hele aangeleentheid reg gespeel.

Daar het nooit klinkklare bewyse bestaan dat Kommunisme werklik

besig was om Suid-Afrika te probeer vernietig nie. Daarom

was Die Burger deurgaans versigtig en het nie ’n skielike aanval

op Kummunisme geloods nie. Soos die oorlog ontplooi het, was

die koerant egter gedurig bedag om op die Kommunistiese gevaar 
161)

te wys en dit sodoende tot voordeel van die N.P. te gebruik. 

Die propaganda moes baie kiesers laat twyfel het in die opregtheid 

van Kommuniste in Suid-Afrika en daarbuite.

158. Kruger, The Age of the Generals, p. 93; Malan, Die Nasionale Party, 
p. 184.

159. Samewerkingsooreenkoms tussen Rusland en Brittanje, in Junie 1941.

160. Die Burger, 27 Junie 1941 en 8 Julie 1941.

161. Die Burger, 4 Desember 1939.
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Gedurende Maart 1940 beweer Die Burger datas Stalin se beplanning

slaag, Rusland na die oorlog die sterkste moondheid in Europa

en Asie’ sou wees, wat blyk ’n profetiese siening te gewees

het. Vir Die Burger was Kommunisme wereldwyd aanmekaar gekoppel

en Suid-Afrika se Kommuniste was direk verbind aan die van

die U.S.S.R. Smuts op sy beurt het pogings aangewend om die

publiek te probeer oortuig dat die Kommunistiese gevaar nie
163)

in Suid-Afrika bestaan nie. Smuts se houding en siening 

teenoor die Kommunisme was vir Die Burger soos ’n rooi doek 

vir ’n bul. Daarom spreek die koerant sy misnoeë teenoor Smuts 

se kortsigtigheid uit omdat hy dit nie as ’n gevaar wou raaksien

Vir Die Burger was die beleid van die regering jeens Kommunisme

’n gevaar vir die land omdat Kommuniste, as gevolg van hulle

propaganda, ’n gevaar vir blankes in Suid-Afrika inhou omdat
165)

hulle integrasie goedpraat. Smuts het beweer dat daar geen

skakeling tussen die Kommunisme van Suid-Afrika en die U.S.S.R. 
166)

was nie. Die Burger toon hoe min vertroue hy in Smuts gehad 

het deur te beweer dat dit ’n verdoemende opmerking was van iemand 

wie se oordeel die blankes in Suid-Afrika kon uitwis.

Tydens die 1943-verkiesing sou Die Burger probeer aantoon dat

Smuts Kommunisme "goedpraat" terwyl laasgenoemde besig was

om die gekleurdes op te sweep. Die Kommunistiese Party ( K.P.)
, 168) 

het tydens die verkiesing nege kandidate in die veld gehad.

Geen kandidaat van die K.P. was suksesvol nie, maar in kiesaf

delings soos Soutrivier, Woodstock en die Kaapse Vlakte het
' 1691

groot getalle gekleurdes wel vir die party gestem. Dit onder-

162 Die Burger, 6 Maart 1940.
163. Parlementere debatte, vol. 59, 1946, kol. 125; Die Burger, 4 Maart 1942, 12 

Maart 1943, 20 Maart 1944 en 14 Februarie 1945

164. Die Burger, 26 Januarie en 23 Maart 1942.

165. Die Burqer, 19 Augustus en 18, 30 Desember 1942.

166. Parlementere debatte, vol. 59, 1946, kol. 125.

167. Die Burger, 6, 12 Mei en 17 Junie 4 6 Julie 1943.

168. Die Burger, 24 Mei 1943.

169. Tothill, The 1943 general election, p. 342.
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streep dus die koerant se siening dat die K.P., wat ’n bitter 

teenstander van die N.P. was, groot aanhang onder die gekleurdes 

gehad het, wat in die toekoms ’n groot gevaar vir die N.P. kon 

inhou.

In Januarie 1944 beken Smuts dat die U.S.S.R. tot ’n groot gevaar 

vir die hele wereld kon ontwikkel Hy het egter nie Kommunisme

as ’n gevaar vir Suid-Afrika gesien nie omdat hy dit as 'n bloot

plaaslike beweging, sonder kontak met die U.S.S.R., gesien
171) '

het. Gedurende Maart 1944 het die saak weer sterk op die

voorgrond getree as gevolg van onluste en onrus onder swart

werkers aan die Rand. Smuts het op die N.P. se waarskuwing

dat Kommunistiese agitasie daarvoor verantwoordelik was, gereageer
~ 172)

deur te se dat die N.P. slegs spoke sien.

"Die Vriende van die Sowjet-Unie" was ’n vereniging, met Smuts 

as beskermheer, wat kennis in verband met Rusland in Suid-Afrika 

versprei het. Hierdie vereniging het Die Burger aan ’n Trojaanse 

perd laat dink wat deur die Regering die land binnegebring

Die N.P. se Uniale Kongres wat gedurende September 1945 in

Johannesburg plaasgevind het, het ’n uitgewerkte plan aanvaar
- 174)

oor hoe om die gevaar teen te staan. Die gevaar van Kommunisme

is deeglik onderstreep toe daar vroeg in 1946 onthul is dat
175)

daar ’n Kommunistiese insypeling in Kanada plaasgevind het.

Die Burqer het dadelik by Smuts aangedring om sy standpunt 
1 76)

hieroor te stel, maar hy het geswyg. Na aanleiding hiervan

170. Die Burger, 25 Januarie 1944.
171. Parlementere debatte, vol. 47, 1944, kol. 1525.

172. Die Burger, 18 Maart 1944; Parlementere debatte, vol. 47, 1944, kol.

3459.

173. Parlementere debatte, vol. 60, 1947, kol. 1472.

174. Die Burger, 19 September 1945.

175. Die Burqer, 14 Maart 1946.

176. Die Burger, 1A Maart 1946.
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het Die Burger tydens die tussenverkiesing in Caledon 'n pamflet 

gepubliseer, "En hoe lyk dit nou met die kommunisme", waarin 

die V.P. se standpunt as onbetroubaar voorgehou is.

Die regering het egter wel stadig maar seker snuf in die neus

begin kry oor die geloofwaardigheid van die Kommunisme. So

is daar strooptogte deur die polisie op die K.P. se kantore 
177)

uitgevoer. ’n Paar maande later erken Smuts self dat hy deur

Stalin se verklaring dat Kommunisme nie na ander lande uitgebrei
178)

sou word nie, mislei is. Die Europese aangeleenthede het

Smuts gedwing om die verklaring te maak, maar dit was juis 

wat Die Burger jare lank beweer het en wat Smuts teengestaan 

het. Smuts was bereid om die gevaar daarvan te erken, maar 

was nie bereid om op groot skaal teen die K.P. in Suid-Afrika

op te tree nie. Hy het egter belowe dat die regering ’n wakende
' 179 L . • *

oog oor die party se bedrywighede sou hou. "Die half-ongeergde

bantering van die vraagstuk sou tydens die 1948-verkiesing

tot groot voordeel van die N.P. gebruik word.

9.4.3 Buitelandse beleid van Smuts

Die Burger het meestal nie met Smuts se optrede ten opsigte 

van buitelandse vraagstukke saamgestem nie. Dit is veroorsaak 

deurdat Smuts en Die Burqer se vertolking van die beginsel 

van wat voordelig vir Suid-Afrika was, totaal verskil het.

Met die totstandkoming van die Verenigde Nasies (V.N.) het D.F. 

Malan al gewaarsku dat Smuts moes toesien dat die organisasies

177. Die Burger, 17 Augustus 1946.
178. Parlementere debatte, vol. 60, 1947, kol. 2524.

179. Parlementere debatte, vol. 60, 1947, kol. 2426 - 2533.
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nie vir Suid-afrika in toekomstige oorloe en dispute insleep 
. 180) .

nie. Die toets of dit wel kon plaasvind, het alreeds in Oktober

1946 aangebreek. Indie het ’n aanklag teen Suid-Afrika oor die 

behandeling van Indiers in die Unie op die agenda van die V.N. 

geplaas. Terselfdertyd is daar ook h aansoek deur Smuts ingedien

dat Suid-Afrika toegelaat moes word om Suidwes-Afrika in _te
181) 

lyf. '

Die Burger het geoordeel dat Smuts se hantering van die aangeleent- 

heid swak was. Sou hy die gebied gedurende die oorlog geannekseer 

het, het die koerant geredeneer, sou geen haan daarna gekraai 

het n i e . ^ ^  By wyse van ’n mosie het Eric Louw gedurende die 

Parlementsitting vir 1946 voorgestel dat die Unie in Suidwes- 

Afrika moes inlyf. Smuts het die voorstel geignoreer en steeds 

volgehou om by die V.N. verlof te probeer verkry dat Suid-Afrika 

die -gebied kon inlyf.

5aam' met die besware van Indie, het die versoek Suid-Afrika ' 

se binnelandse beleid in die kookpot van die wereldpolitiek 

laat beland. Die Burger noem hierdie verwikkelinge onheilspellende 

gebeure. Daarin vra die koerant nou met reg of Smuts nog te

vertrou is met die land se buitelandse beleid, nadat hy hom
„ 184)

so maklik laat uitoorle het.

Tydens die 1947-Parlementsitting het Eric Louw sy mosie 

van die vorige jaar in hooftrekke herhaal en weer eens om inlywing 

van die gebied gepleit. Smuts het tydens die debat verklaar 

dat dit onmoontlik was en dat die regering nog bereid was om 

jaarlikse verslae oor die gebied aan die V.N. voor te le.

180. Parlementere debatte, vol. 52, 1946, kol. 3767; Die Burger, 4 en 5 Februarie
1946.

181. Van der Schyff, Eric H. Louw in die 3.A. politiek, p. 630.

182. Hancock, Smuts, p. 467; Die Burger, 18 November 1946.

183. Die Burger, 18 Maart 1946.

184. Die Burqer, 10 en 11 Desember 1946. & 20 Januarie 1947.
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Die Burger se standpunt daarop was dat dit slegs die geleentheid 

vir inmenging in die sake van Suid-Afrika en Suidwes-Afrika 

sou skep,^"^ wat profeties blyk te gewees het.

Volgens Die Burger moes die Unie in die toekoms wakker loop
186)

vir soortgelyke optrede van Smuts. Met verloop van tyd het

Die Burger Smuts se kwynende internasionale bekendheid as ’n
187) '

propagandawapen teen hom begin gebruik. Dit was juis die

aspek wat soveel kiesers meegevoer het. Met groot venyn berig

Die Burger in 1946 dat die "... raadsman van die volke", alhoewel

te laat, nou geleer het dat hy omtrent geen invloed onder die

volke van die wereld besit het nie.

9.5 Die Opposisie begin sy vere reqskud : Die Burger se 

aandeel .

Die N.P. het tussen Januarie 1940 en Junie 1943 ernstige pogings 

aangewend om die struwelinge met Hertzog en die O.B. uit te 

stryk. Eers na die 1943-verkiesing, nadat die party sy teenstan- 

ders in ’n groot mate uitgeskakel het, het die party sy voile 

aandag aan beleidsake en sy organisasie begin gee.

Die 1943-verkiesing het aan die N.P. getoon dat ’n sterk en

doeltreffende organisasie onontbeerlik vir ’n bewindsoorname 
189)was. Die Burger het besef dat die N.P. by die volgende algemene 

verkiesing kon wen mits hy al die Afrikaanssprekendes se stemme

185. Die Burqer; 16 April 1947.

186. Die Burger, 29 Mei 1947.

187. Die Kruithgring, 18 September 1947.

188. Die Burger, 18 November 1946.

189. Meiring, Jan Smuts die Afrikaner, p. 215.
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op die N.P. kon verenig. Daarom was dit vir die N.P. noodsaaklik 

om aan te toon dat die party die tuiste is vir alle "ware Afri

kaners". Hierteenoor moes die V.P. as die "Afrikaner-vyand" uit-
191) .

gewys word. Die N.P. het ook toenemend doelstellings nagestreef 

wat vir die meerderheid Afrikaanssprekendes aanvaarbaar en 

verstaanbaar was. Dit het die weg gebaan vir die suksesverhaal 

van die N.P. wat oor minder as 5 jaar die bewind sou oorneem.

190)

9.5.1 Die party en die ekonomie

Die Afrikaanssprekendes het geleidelik tot die besef gekom

dat ekonomiese selfstandigheid die kern van selfbeskikking

vorm. Dit het die dryfveer gevorm vir die groep wat in die

veertigerjare onder die leiding van Afrikanerleiers met ’n "Afri-

kaner-red-jouself" poging begin het. In die meeste gevalle
192)

was dit op oorspronklike ondernemingsgees gebaseer. Veral 

die Reddingsdaadbond het die aangeleenthede sterk onder die 

Afrikaner se aandag gebring.^^

In hierdie bewusmakingsproses het Die Burger ’n toenemende en

belangrike rol gespeel. Geyer het al in 1941 per brief die

lede van die N.P. se beleidskomitee daarop gewys dat die onte-

vredenheid met die demokrasie uit die ontevredenheid met die

bestaande ekonomiese stelsel spruit. Daarom het hy dit bepleit

dat ’n nuwe Program van Beginsels vir die N.P. opgestel moes
194)

word waarin ’n nuwe ekonomiese stelsel voorgestel moes word.

190. Die Burger, 26 April 1943.
191. Hancock, Smuts, p. 499.
192. P.G. Nel e.a. (red.), Die Kultuurontplooiing van die Afrikaner (Pretoria,

1979), p. 157.
193. D. O'Meara, Volkskapitalisme. Class, capital and ideology in the development 

of Afrikaner nationalism, 1934-1948 (Cape Town, 1983), p. 176.

194. D.F. Malan-versameling, 1/1/1751 : A.L. Geyer - D.F. Malan, 1 Maart 

1941.
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Die versoek sou hy dikwels daarna in Die Burger herhaal.

Die N.P. het gedurende 1942 ’n komitee benoem om saam met die

ekonomiese leiers, vermoedelik die A.B. se ekonomiese komitee,

’n ekonomiese program vir die Unie op te stel. Die komitee

se verslag is toe in 1943 deur die onderskeie N.P.-kongresse
195) '

goedqekeur. Die plan is onder die opskrif "Ekonomiese Plan
196)

vir Suid-Afrika" gepubliseer, waarna dit ook in Enqels
197) ,

in pamfletvorm versprei is. Die plan het oor die algemeen 

gunstige kommentaar by die kiesers uitgelok.

Daar kan min twyfel bestaan oor die dinamiese rol wat Die Burger

in die vorming van sy lesers se politieke gedagtegang gespeel

het. Die koerant het die N.P. dan verder as ’n baie bekwame

alternatiewe regering voorgestel. Volgens Die Burger het die 

aangekondigde plan ’n bewys gelewer van die N.P, se doeltreffendheid 

en was verder gereed om die regering oor te neem, juis omdat

Smuts nie meer in staat was om die na-oorlogse vraagstuk op

te I d s  nie. Terselfdertyd voorspel die koerant korrek deur

te beweer dat dit 'n kortsigtige beleid van die regering was

om die gewone brood-en-bottervraagstukke oor die hoof te sien,

en dat dit een van die laaste spykers in die regering se doodskis
198) . . .  . •• .

sou wees. Die insinking m  die regering se vemoe om m e

na die primere en alledaagse behoeftes van sy mense om te sien

nie, sou teen Mei 1948 finaal sy tol eis. Die N.P. het op

sy beurt ’n goeduitgewerkte plan aangebied, wat volgens die

party se propaganda al die vraagstukke sou oplos.

195. Malan, Die N.P. van S.ft., p. 217.

196. Die Burger, 6 Maart 1944.

197. Malan, Die N.P. van S.ft., p. 217.

198. Die Burger, 10 Oktober 1944.



9.5.2 Organisasie

In ’n uitgestrekte land soos Suid-Afrika het die sukses van 

’n politieke party hoofsaaklik van goeie organisasie en genoegsame 

fondse afgehang. Die taak om dit te bereik is met oorgawe 

deur die N.P. aangepak en was hoofsaaklik op die Reorganisasieplan 

van 1941 gebaseer. Veral na 1945 het die party die vrugte 

van harde en toegewyde werk begin pluk deurdat die verbeterde

organisasie ook die insameling van fondse vergroot het.

Die Federale hoofbestuur van die N.P. het na die 1943-verkiesing

besluit om ’n fonds te stig waaruit genoeg kapitaal beskikbaar

sou wees om die volgende verkiesing effektief aan te pak.

D.F. Malan, as voorsitter van die Federale Raad, het dr.

A.J.R. van Rhyn, redakteur van Die Volksblad, genader om ’n

fondsinsameling te loods met ’n mikpunt van £50 000. Dit sou
199)

bekend staan as die Republikeinse Strydfonds. Nadat Van

Rhyn die versoek aanvaar het, versoek F.C. Erasmus, sekretaris

van die Federale Raad, vir D.F. Malan, as direkteur van die

Nasionale Pers, om die direksie te oortuig om Van Rhyn vir

’n jaar, met voile salaris, aan die party af te s t a a n H i e r d i e

versoek is gedurende September eenparig deur die direksie toege- 
201)

staan. Dit lewer ’n klinkklare bewys van die noue samewerking 

wat daar tussen die N.P. en die Nasionale Pers bestaan het.

Van Rhyn het sy taak met groot geesdrif aanvaar en na vier

maande kon Die Burger berig dat ’n bedrag van £20 000 alreeds

ingesamel is. Die koerant interpreteer die geesdrif waarmee

tot die fonds bygedra is as ’n aanduiding van ’n groeiende gees
202)

van steun vir die N.P. Na die eerste jaar is £30 000 ingesamel

199. M.J. Grimbeek, Die Politieke en Kulturele rol van A.J.R. van Rhyn as redakteur

van Die Volksblad, 1925-1948 (ongepub. D.Phil.-verhandeling, U.O.V.S., 1984),

p. 847.
200. D.F. Malan-versameling, 1/1/2091: F.C. Erasmus dan D.F. Malan, 27 Augustus 1943

201. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van die Nasionale Pers Direk 

sie, 24 September 1943.

202. Meiring, Jan Smuts die Afrikaner, p. 215; Die Burger, 28 Junie 1944.
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en daarom het die direksie van die Nasionale Pers verlof toege- 

staan dat Van Rhyn vir nog ’n jaar kon voortgaan, sodat die 

fonds sy mikpunt kon bereik.20^  Teen die einde van 1945 kon 

Van Rhyn £54 000 aan Malan oorhandig.

Alleenlik die rente op die fonds sou vir die organisasie van 

politieke veldtogte gebruik word en die kapitaal sou slegs 

in buitengewone omstandighede aangewend word?*^ Die uniekheid 

van die fondsinsameling is onder meer daarin geleë dat die 

geld in die moeilike oorlogsjare verkry is en dat gewone partylede 

in groot getalle daartoe bygedra het. Die fondsinsamelingsaksie 

het ook ’n omvattende bekendstellingsfunksie gelewer, waardeur

baie meer kiesers bewus geraak het van die N.P. en sy doelstel- 

lings. 'n Ander belangrike uitvloeisel was dat die N.P. kapitaal 

tot sy beskikking gehad het wat die party in 1948 met groot

sukses kon aanwend.

So vroeg as 1944 het Die Burger ’n plan in breë trekke uiteengesit

oor hoe die N.P. hom effektief kon versterk. Volgens die koerant

moes die party met ’n intensiewe organisasieplan die bewind 

in 1948 oorneem. Daarom was dit die plig van elke Nasionaalge- 

sinde om die party as getroue lid te steun, aktief nuwe lede 

te werf en tot die Republikeinse Strydfonds by te d r a . ^ ^  Dit 

was duidelik dat die N.P. die beginsels wat die koerant gepredik 

het, aanvaar het, want spoedig het selfs van die regeringskoerante 

die party se doeltreffende organisasie waargeneem. Volgens The 

Argus was die organisasie in 1944 alreeds so gerat soos gedurende 

’n algemene verkiesing. Die koerant beweer onder meer dat

203. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van die Nasionale Pers Direk- 
sie, 22 Maart 1945.

204. Grimbeek, Die Politieke en Kulturele rol van dr. A.J.R. van Rhyn, p. 853.

205. Die Burger, 13 en 28 Junie 1944.

206. Die Burger, 13 Junie 1944.
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die N.P. met genoegsame fondse, fynuitgewerkte planne en aanhou- 

dende agitasie teen die regering ’n wesenlik probleem vir die 

V.P. in die volgende verkiesing gaan wees. ^ ^ G e e n  beter kompli- 

ment kon vir die N.P. en sy organisasie gegee word as juis die 

berig nie.

’n Jaar later berig Die Kruithorinq dat die organisasie van 

die party so uitgebrei het, dat die N.P.-Hoofraad in Kaapland 

’n eie gebou vir die party aangekoop het waarin sy hoofkantoor 

in Kaapstad gehuisves kon word. In dieselfde berig word aangekon- 

dig dat die ledetal van die N.P. in Kaapland tussen 1940 en 

1945 van 37 500 na 70 000 gestyg h e t . ^ ^

’n Nuwigheid was ook dat betaalde organiseerders die party se 

mondering na 1945 al hoe verder versterk het. So is daar geduren

de Junie 1947 ’n landwye organiseerderskonferensie te Bloemfontein

gehou. Tydens die konferensie is die organisasie van die
209) -

Party baie duidelik en deeglik verduidelik en bespreek. Die

strategic vir die 1948-verkiesing is tydens die konferensie

beplan en Die Burqer kon met reg beweer dat die konferensie
2101

niks goeds vir die V.P. voorspel het nie. uit is te bespiegel 

of die koerant in der waarheid reeds die Smuts-nederlaag van 

1948 hierdeur in die vooruitsig gestel het.

Die Burger berig voorts dat daar ’n sigbare en toenemende geesdrif

vir die N.P. te bespeur was. Volgens die koerant was daar veral

groeiende steun vir die N.P. op die Tansvaalse platteland en
211)

in die O.V.S. te bespeur. Op daardie tydstip was daar ook

207. The Argus, 14 February 1945.

208. Die Kruithoring, 19 Julie 1944.

209. P.V.203, P.W. Botha-versameling, lêer 2/3/1/1/1: P.W. Botha - C.R.
Swart, 1 November 1947.

210. Die Burger, 21 Junie 1947.

211. Die Burger, 19 Julie 1947.



300

alreeds 16 voltydse N.P.-organiseerders in Kaapland werksaam. 

Daarmee tesame het Die Burger toenemend berig dat daar veral

V.P.-lede dwarsdeur Kaapland openlik by die N.P. aangesluit
2 1 3 ) ,  „

het. Die propaganda van die koerant was daarop ingestel

om die psigose te skep dat V.P.-lede in groot getalle besig

was om die party te verlaat.

212)

Gedurende Mei 1944 het die V.P. se Uitvoerende Komitee alreeds 

die groeiende organisasie van die N.P. bespreek. Tydens die

vergadering is op sekere teenmaatreels besluit om sodoende
214)

die krag van die N.P. -organisasie te probeer stuit. Die 

mislukking van dié V. P .-maatree’ls sal in voile besonderhede 

in hoofstuk 10 bespreek word.

9.3.2 Propagandakomitee ’n twisappel

Hierdie komitee sou aanleiding gee tot ’n hewige botsing tussen 

D.F. Malan aan die een kant en J.G. Strijdom, Eric Louw en 

C.R. Swart aan die ander kant. Alhoewel dit selfs die eenheid 

van die party in gedrang gebring het, is van hierdie struweling 

geen enkele woord in Die Burger gerep nie. Dit was waarskynlik 

’n poging om die eenheid van die party te bewaar en veral om

dit van die gewone lede te weerhou. Omdat Geyer so ’n geslote 

persoon was, is dit selfs moontlik dat hy nie oor die stryd

wou berig het nie omdat hyself persoonlik te betrokke daarby

was.

Die stigting van ’n sentrale propagandakomitee vir die N.P.
215)

in September 1945 het ’n lang aanloop gehad. In Junie 1945

212. P.V.203, P.W. Botha-versameling, leer 2/3/2/2/2: P.W. Botha - F.C. Erasmus, 

9 September 1947.

213. Die Burger, 17 en 27 September 1947.

214. P.V.42, A.H. Jonker-versameling, leer 32, The Nationalist Challenge (Pamflet 

uitgegee deur V.P. se inligtingsdiens).

215. Malan, Die N.P. van S.A., p. 222.
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het Eric Louw ’n skrywe aan alle Provinsiale Hoofrade van die

N.P. gerig waarin hy die behoefte aan ’n sentrale propagandakomitee

geskets het. Hy verduidelik verder dat D.F. Malan, as hoofleier,

’n voorlopige komitee aangewys het om die beplanning te doen.

Die komitee het bestaan uit Louw (voorsitter), F.C. Erasmus

(sekretaris), C.R. Swart en J.G. Strijdom as gewone lede.

Die komitee moes alle propaganda van die N.P. volgens vasgestelde

partybeleid koordineer. Alle pamflette en inligtingstukke

sou voortaan onder die vaandel van die N.P. se Federale Raad
216)

uitgereik word. Gedurende 1946 is ’n N.P.-inligtingskantoor,

met P.W. Botha as die eerste propagandabeampte, in Kaapstad

geopen vanwaar die koordineringstaak daagliks uitgevoer kon 
217)

word. P.W. Botha se organisasie het van die begin af vrugte

afgewerp en dit het spoedig al hoe groter en meer effektief 

geword. Veral Skietgoed, ’n maandelikse nuusbrief vanuit die 

kantoor, het die V.P. deurentyd probeer ontmasker as ’n oneffek- 

tiewe regering.

Aan die einde van 1947 het daar egter groot spanning binne 

en buite die komitee: van Louw ontstaan. Die N.P. se Federale

Raad het besluit dat die komitee die reg het om self oor kooptering 

van nuwe lede te besluit. D.F. Malan het die gemoedere omgekrap 

toe hy tydens ’n Federale Raadsvergadering versoek dat P.O. 

Sauer, as voorsitter van die N.P. se Kleurvraagstukkomitee

en Geyer as skakel met die Nasionale Pers, as lede van die

.. 218) , 
propagandakomitee" gekoopteer moes word. Louw het met Malan

verskil en van die standpunt uitgegaan dat die komitee so klein
219)

as moontlik moes wees om sy werk effektief te kon doen.

216. A.2., J.G. Strijdom-versameling, Band 47: E. Louw - alle Hoofraadslede, 

8 Junie 1945.
217. Ibid., P.W. Botha - J.G. Strijdom, 17 Julie 1946; Malan, Die N.P. van 

S.A., p. 222.
218. A.2, J.G. Strijdom-versameling, Band 47, Notule van die Federale Raadsver

gadering, 15 September 1942.
219. Van der Schyff, Eric H. Louw in die S.A. politiek, p. 678.
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Malan het egter duidelik verskuilde redes vir die ongewone stap

gehad. Hy was geensins tevrede met die lede van die komitee

nie aangesien hulle, op Erasmus na, sy ooreenkoms met N.C.

Havenga gewantrou het. Om hierdie rede wou Malan sy standpunt
220)

groter verteenwoordiging in die komitee gee deur sy twee 

betroubaarste vriende daarin te laat koopteer. ’n Baie plofbare 

toestand het ontstaan, want beide kante was nie bereid om toe 

te gee nie.

Tydens ’n buitengewone vergadering van die komitee het Strijdom,
221 } ,

Swart en Louw, weens Malan se wantroue in hulle, bedank. Die

komitee is hierna hersaamgestel en in Februarie 1948 is P.O.

Sauer (voorsitter), M.D.C. de Wet Nel, Geyer, J.J. Serfontein
222) ■'

en P.W. Botha as die lede aangewys. Die twis het duidelik 

getoon dat Malan se sieninge nie altyd deur al die lede in 

sy party gesteun is nie. Geyer, wat nie langs die drie lede

Strijdom, Swart en Louw aan dieselfde tafel gesit het nie, 

het veral ’n beslissende rol gespeel deur in sy persoonlike

hoedanigheid Malan in sy optrede te steun. Die uniekheid van 

die gebeurtenis le verder daarin opgesluit dat Die Burger 

ter wille van die party-eenheid nooit enige berig hieroor laat 

verskyn het nie.

9.5.4 O.B.-lede na die Nasionale Party qetrek

Alhoewel die N.P. die stryd oor ’n wye gebied teen Smuts en 

die V.P. gevoer het, was dit van die grootste belang dat die 

verdeeldheid onder die Afrikaanssprekendes gestuit moes word.

220. J.L. Basson, J.G. Sti.jdom. Sy politieke loopbaan van 1929 tot 1948, (Pretoria,
1980), p. 549.

221. A.2, J.G. Strijdom-versameling, Band 47, Notule van die Spesiale vergadering 

van die N.P.-inligtingskomitee, 5 November 1947.

222. P.V.18, C.R. Swart-versameling, leer 3/1/5: E. Louw - J.G. Strijdom, 24 Nov.'

1947.
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In sy oorsig van die 1943-verkiesing verwys Malan na die aspek

en beweer dat die N.P. toe alle Afrikaners nodiq qehad het
■ t  .  22?) 

vxr die stryd vorentoe. Die verkiesing het verder getoon

dat die N.P. die enigste organisasie was wat die Afrikaansspreken

des op die .politieke gebied verteenwoordig het. Die O.B.
224)

wou dit egter nie erken nie. Daarom het D.F. Malan ’n spesiale 

oproep tot alle O.B.-lede gerig en hulle probeer oortuig om

die N.P. te steun.

Van Heerden bevestig dit dat die Nasionale Pers daarna ’n groot

rol in die aftakeling van die O.B. gespeel het. In plaas van

’n aanvalsbeleid, soos voorheen, te volg, het die koerant ’n
226)

doodswygbeleid teenoor die O.B. gevolg. Hierdie beleid,

tesame met enkélé ander insidente, het dodelik geblyk te wees 

vir die O.B.

Tydens die Wakkerstroomse tussenverkiesing, gedurende die 

eerste helfte van 1944, was die Gryshemde, Nuwe Orde en die

A.P. bereid om die N.P. te steun. Die O.B.-leiers het egter
227)

sy lede aangeraai om nie die N.P. te steun nie. Die N.P. 

het egter ’n klinkende oorwinning behaal en dit was duidelik

dat groot getalle O.B.-lede hulle steun aan die N.P.-kandidaat
, « . . 228) 
toegese het.

223. Die Burger, 13 Julie 1943.
224. F.J. van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor in die Suid-Afrikaanse

politiek, 1933 - 1948 (ongepub. D. Phil.-proefskrif, U.O.V.S., 1972),

p. 328.

225. Die Burger, 4 September 1943.

226. Sien hoofstuk 7.2.5.

227. Die Burger, 29 April en 18 Mei 1944.
228. Die Burger, 10 Maart 1944; P.F. van der Schyff e.a. (red.), Die Ossewa- 

Brandwag en die Suid-Afrikaanse Politiek Deel 6 (ongepub. R.G.N.-verslag, 

Hersiene Uitgawe, 1986), p. 91.
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Teen hierdie tyd was die O.B. in ’n kreeftegang, maar hy was

nog lank nie vernietig nie. Teen Junie 1944 was die O.B.-ledetal
779)

egter alreeds minder as 100 000 teenoor die 300 000 van 1941.

Die reeds gespanne verhouding tussen die N.P. en die O.B. het

in Julie 1944 ’n verdere knou gekry toe mnr F.E. Mentz, sekretaris

van die N.P. aan die Witwatersrand en L.V. vir Westdene, deur

’n groep mans ontvoer en ernstig aangerand is.^^Hierdie aanranding
2311

het ’n golf van verontwaardiging tot gevolg gehad. t).F. Malan

het dadelik verklaar dat weens die omstandighede daarvan, die

gebeurtenis nie van die O.B. losgemaak kon word nie en alle

partybesture opdrag gegee om seker te maak dat geen O.B.-lede
232)

meerlid van die N.P. mag wees nie. Van Rensburg het heftig

ontken dat die O.B. vir die aanval verantwoordelik was, maar
233)

die openbare beeld van die O.B. is ernstig geskend daardeur.

Dit is duidelik dat Malan hier sy kaarte reg gespeel het en 

daardeur die N.P. in ’n baie sterker posisie laat inbeweeg het.

Na die N.P. se Federale Raadsvergadering, waartydens oor die

O.B. se houding jeens die N.P. deeglik besin is, is ’n amptelike

N.P.-omsendbrief aan alle kiesafdelings gestuur waarin

N.P.-lede gevra is om hulle bande met die O.B. te verbreek.

Malan en die Federale Raad het met die brief die skuld vir
235)

die onmin vierkantig op Van Rensburg en sy leierskap geplaas. 

Hierdie strategie waardeur gewone lede van die O.B. nie van 

die N.P. vervreem is nie, het in ’n groot mate tot die verswakking 

van die O.B. bygedra.

229. Van der Schyff, Die O.B.. in die S.A. politiek, Deel 6, p. 96.

230. Die Burqer, 22 Julie 1944.

231. Die Burqer, 25 Julie 1944.

232. Die Burger, 26 Julie 1944.
233. Van der Schyff, Die O.B. in die S.A. politiek, Deel 6, p. 92.
/jtti, D.F. Malan-versameling, 1/1/2144, N.P.-omsendbrief aan alle partytakke, 29 Aug. 

1944.
235. Van der Schyff, Die 0.8. in die S.A. politiek Deel 6, p. 93.
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Binne die N.P. was daar ’n groep wat ’n onversetlike standpunt 

oor samewerking met die O.B. ingeneem het van wie Sauer, Louw,

Swart, Erasmus en Strijdom die belangrikste was. Dit het veroor-
236)

saak dat samewerking met die O.B. byna onmoontlik geword het.

Die vrede van Mei 1945 het die Nasionaal-Sosialisme in Suid-

Afrika die finale nekslag toegedien en daarom is daarna gevra

of daar nog enige doel of toekoms vir sulke groepe in Suid- 
237)

Afrika was. Die Burger het daarom na die O.B.-leiers se
238)

toekomsplanne as "chaoties" verwys.

Gedurende die eerste helfte van 1945 het D.F. Malan, in ’n

poging om die Afrikaners te verenig, op sy eie toenadering

tot N.C. Havenga gesoek. Hy het geen "obstruktiewe" beginselver-

skille tussen die N.P. en die A.P. gesien nie. Daarom het
239)

hy Havenga uitgenooi om hom te ontmoet. Teen Julie 1940

het hierdie samesprekings nog geen sukses behaal nie.^^Malan 

en Havenga sou wel later suksesvol saamwerk en hierdie uitnodiging 

van Malan was eintlik die begin daarvan.

Op die Kaaplandse N.P.-kongres van 1946 was daar ’n groep afgevaar-

digdes wat ten gunste van samewerking met die O.B. was. Die

Burger was baie venynig oor enige moontlike samewerking en

het verklaar dat die N.P. die enigste vorm van eenheidsuiting
241)

was en dat alle O.B.-lede daarom by die party moes aansluit.

Die venynige artikel was nie onverwags nie, want die koerant

het immers deurgaans ’n aggressiewe houding teen die O.B., 

maar veral teen, Van Rensburg geopenbaar. Op die Kaaplandse

kongres het veral Eric Louw sterk teen enige vorm van samewerking 

te velde getrek, maar D.F. Malan se sienswyse was dat daar

236. Die Burger, 19 September 1945; Van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor
in die S.ft. politiek, pp. 353 & 658; D.F. Malan-versameling, 1/1/2194:

J.G. Strijdom - D.F. Malan, 29 Augustus 1945.

237. Van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor in die S.ft. politiek, p. 337.

238. Die Burger, 17 Mei 1945.
239. D.F. Malan-versameling, 1/1/2168: D.F. Malan - N.C. Havenga, 2 April 1945.

24D. Van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor in die S.ft. politiek, p.

350; Die Burger, 17 Januarie 1946.

241. Die Burger, 15 Julie 1946.
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onder sekere omstandighede wel samewerking kon wees. Op

die Transvaalse kongres het Malan hierdie versoenende houding 

gehandhaaf. Malan se standpunt was dat enige persoon wat bereid

was om by die stembus vir die N.P. te stem, nie vervreem moes
■ . 243)

word me.

Strijdom en sy hoofondersteuner in Kaapland, Eric Louw, het

egter met hul standpunt volgehou dat samewerking en eenheid
244)

slegs binne die N.P. verkry kon word. Met verloop van tyd 

het hulle Malan oortuig dat die O.B. in daardie stadium nie 

te vertrou was nie. Malan het self verder ondervind dat sy 

houding van welwillendheid geen positiewe reaksie by die O.B. 

uitgelok het nie.

Die O.B. se posisie is verder verswak deur die feit dat sy

organisasie geweldig agteruitgegaan het. ’n Uiters swartgallige

verslag wat deur die Assistent-Kommandant-Generaal, J.A. Smith,

opgestel is, het in die hande van die N.P. beland. Die Burger

het met groot genoeë kennis daarvan geneem dat die O.B. besig
2471

was om ’n verlore stryd te voer. "Die A.P. en die O.B. het 

steeds nader aan mekaar beweeg, in so ’n mate dat die A.P. letter- 

lik deur die O.B. gei’nfiltreer is, wat groot probleme vir 

enige samewerking tussen die N.P. en A. P. voorspel h e t . ^ ^

242)

Die N.P. se propagandakomitee het dit ook baie duidelik gestel
249)

dat O.B.-lede by die N.P. moes aansluit om samewerking te verseker. 

Die N.P. het dus verwag dat O.B.-lede alle N.P.-beginsels onvoor- 

waardelik moes aanvaar. Teen die einde van 1946 was dit duidelik 

dat die meeste N.P.-lede die party se standpunt in die saak 

gesteun het.

242. Die Burger, 24 September 1946.

243. Die Burger, 16 Oktober 1946.
244. A.2, J.G. Strijdom-versameling, Band 42: J.G. Strijdom D.F. Malan,

28 Oktober 1946 en D.F. Malan - J.G. Strijdom, 7 November 1946.

245. Ibid.: O.F. Malan - J.G. Strijdom, 7 November 1946.

246. D.F. Malan-versameling, 1/1/2246: H.F. Verwoerd D.F. Malan, 28 November 

1946, J.A. Smith se verslag daarby aangeheg.

247. Die Burger, 27 November 1946.
248. Van Heerden, Nasionaal-sosialisme as faktor in die S.A. politiek, p. 359.

249. Die Burger, 27 Desember 1946.
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9.6 Tussenverkiesings: Die Vereniqde Party se son begin

Sak

Die tussenverkiesings wat tussen 1944 en 1948 plaasgevind het, 

was ’n barometer van die politieke klimaat in die land. Daardeur 

kon Die Burger se aanvalle op die swak V.P.-regering aan die 

een kant en die groeiende organisasie van die N.P. aan die

ander kant gemeet word.

Tussen 1944 en 1948 het daar altesaam tien tussenverkiesings 

plaasgevind waarvan die N.P. ses betwis het. Drie van hierdie 

kiesafdelings, Wakkerstroonn, Kimberley-Distrik en Hottentots- 

Holland, wat as veilige V.P.-kiesafdelings beskou is, is deur 

die N.P. verower.

Die N.P. het besondere waarde aan die tussenverkiesing in 1944

vir die kiesafdeling Wakkerstroonn geheg; eerstens omdat die

kiesafdeling ’n simboliese betekenis gehad het omdat dit in

1924 meegehelp het tot die val van die Smuts-regering en tweedens

omdat dit die eerste kragmeting met die V.P.na die 1943-verkiesing

was. Die Burger het geskryf dat daar slegs een doeltreffende

manier was om in die tussenverkiesing teen die regering se

wanbestuur te protesteer, naamlik om vir die N.P. te stem.2' ^

Die N.P. het ’n groot poging aangewend deur onder meer organiseer-

ders van die party van al vier die provinsies daar saam te

trek. Die V.P. het besef dat hy sou moes optree en daarom het
251)

die party ook sy beste kragte in die stryd gemobiliseer. Die

verhouding tussen die N.P. en die buite-parlementere groepe

soos die Gryshemde en die Nuwe Orde, wat onvoorwaardelik hul
. . ,252)

steun aan die N.P. toegese het, was van deurslaggewende belang.

Die O.B. het egter openlik sy simpatie met A.L. Hall, ’n onafhank-
253) .

like betoon. Die uitslag het die V.P. geskok, want die

250. Die Burger, 19 April 1944.

251. Malan, Die Nasionale Party, p. 216.
252. Van Heerden, Nasionaal-Sosialisme as faktor in die 5.A. politiek, p.330.

253. Basson, J.G. Strijdom, p. 466.
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V.P. -meerderheid van 551 in 1943 is omskep in ’n N. P .-oorwinning 

van 221 stemme. Veral omdat daar 'n hoe stempersentasie van

meer as 80?0 was, het Die Burger die uitslag as ’n boodskap aan 

Smuts geinterpreteer, naamlik dat die gety besig was om teen

hom te draai en dat sy tyd uitgedien was.

’n Groot skok het gedurende September 1945 op die V.P. in die

kiesafdeling Kimberley-Distrik gewag. Die O.B. se betrokkenheid
255)

was egter ’n probleem vir die N.P. Op die vooraand van die

verkiesing het B.J. Vorster, die O.B.-generaal in Kimberley,

’n vlugskrif versprei waarin alle O.B.-lede verbied is om aan

die verkiesing deel te neem.2" ^  Ten spyte daarvan het H.T.

van G. Bekker, die N.P.-kandidaat, die kiesafdeling verower

met ’n meerderheid van 244 stemme. Daardeur is ’n minderheid
257)

van 511 stemme in die vorige verkiesing uitgewis. Dit was
258)

’n geweldige swaai in ’n kiesafdeling met slegs 8000 kiesers.

Volgens Die Burger was hierdie uitslag ’n goeie spieël van die 

openbare mening -in Suid-Afrika. Die kiesafdeling grens aan 

drie provinsies en het stedelinge en plattelanders, Afrikaans- 

en Engelssprekendes, boere, delwers, mynwerkers, winkeliere,

amptenare en spoorwegwerkers ingesluit. Dit was daarom vir 

die koerant duidelik dat daar vanuit die mees uiteenlopende 

belangegroepe dieselfde gevoel teen Smuts uitgegaan Se?? 

Verder was dit ook duidelik dat die O.B. se optrede misluk

het en dat die uitslag ’n verdere nekslag vir die organisasie 

was.

In die veilige V.P.-setel, Caledon, waar ’n tussenverkiesing 

in Maart 1946 plaasgevind het, het die swaai weg van die regering 

af voortgeduur. Vir die tussenverkiesing het die N.P. sy organi-

254. Die Burger, 12 Mei 1944.
255. Die Burger, 13 Mei 1945.

256. Die Burger, 10 September 1945.

257. Die Burger, 8 September 1945.
258. A. Paton, Hofmeyr, (Cape Town, 1964), p. 406.

259. Die Burger, 8 en 10 Septembex 1945.
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sasie maksimaal ingespan. Ook Die Burger het ’n reuse-aanslag

op die V.P. in die kiesafdeling geloods. Van die sake wat

die uitslag be’i'nvloed het, was die begroting van 1946 wat die

boere bevoordeel het, en dat die kiesafdeling iuis uit ’n sterk
261) J 

boeregemeenskap bestaan het. Dit het die V.P. baie bevoordeel;

desondanks het die V.P. die kiesafdeling met ’n verkleinde meerder-
262)

heid van 446 behou. Omdat die V.P. in sy veldtog juis probeer 

het om die swaai na die N.P. te stuit, was die uitslag ’n morele 

oorwinning vir die N.P. omdat die party in die omstandighede 

nog steeds die V.P. se meederheid met meer as die helfte kon 

verminder.

Minder as ’n jaar later het die tussenverkiesing in die kiesafdeling 

Hottentots-Holland gevolg. Die N.P., en veral Die Burger, 

het met groot geesdrif die verkiesing geveg. Die nuuskolomme, 

hoofartikels en spotprente is in ’n groot mate deur die koerant 

ingespan om die V.P. aan te val oor hul swak landsbestuur en 

’n hewige veldtog is veral geloods oor die alledaagse probleme 

van die kiesers.

Die Burger het daarop gewys dat die insiggewendste aspek van

die hele verkiesingsveldtog die feit was dat die N.P. voortdurend

op die aanval was en dat die V.P. homself slegs probeer verdedig
263)

het. Op die vooraand van die verkiesing het min. J.H. Hofmeyr ’n 

baie groot politieke flater begaan deur openlik te verklaar, 

"Natives will eventually be represented in Parliament by Natives 

and Indians by Indians". Dit was ’n bevestiging van juis

dit waarteen die N.P. tydens hul verkiesingspropaganda gewaarsku

het. Deur hierdie uitspraak het Hofmeyr die N.P. in der waarheid
265)

dus ’n groot guns bewys. Die V.P. is met ’n meerderheid van

260. Die Burger, 14 tot 28 Januarie 1946; W.A. Botha, Die Parlementere Verkiesing 

van 1948, 'n Ontleding van die faktore wat die verkiesing beinvloed het. 

(ongefiub. M.A.-verhandeling, U.P., 1967), p. 16.

261. Paton, Hofmeyr, p. 419.

262. Die Burger, 8 Maart 1946.

263. Die Burqer, 14 Januarie 1947.

264. Cape Times, 15 January 1947. ‘

265. Hancock, Smuts, p. 497; Die Burger, 17 Januarie 1947.
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637 stemme verslaan. Dit was ’n ontstellende uitslag vir die

V.P., want die party het die setel in die 1943-verkiesing met

’n meerderheid van 1288 verower. Die groot vraag vir Die Burger

was daarin geleë dat as ’n setel wat as "veilig" beskou is,

ewe skielik met meer as 600 stemme verloor word, "... wat bly
266)

dan vir hulle veilig?" Om sake nog rooskleuriger vir die

N.P. te maak, het dr. E.G. Jansen in die kiesafdeling Zoeloeland,

met oorwegend Engelssprekendes as kiesers, die V.P. se meerderheid 

met meer as 800 stemme verlaag.

Die V.P. het dadelik probeer optree deur al sy Kaaplandse parlemen

tere en provinsiale verteenwoordigers bymekaar te bring om 

nabetragting oor die swak vertonings in Kaapland te hou. Die 

vergadering het toe ’n spesiale komitee benoem wat die oorsake 

vir die swak vertoning moes ondersoek. Die komitee het bevind 

dat die oorsaak daarvoor in die alledaagse sake gesoek moes 

word. In ’n slotaanhaling spreek die komitee die wens uit dat 

die nederlaag die V.P. sal oortuig om iets daadwerkliks aan 

die probleme te doen. Smuts se posisie en optrede word ook 

onder die soeklig geplaas en die volgende verdoemende aanhaling 

van ’n V.P.-lid word ook in die verslag gevind, "For the sake 

of our country, please ask your high up not to dismiss critism

with an airy wave of the hand". ;Deur die plasing van hierdie

aanhaling blyk dit duidelik dat Smuts se houding teenoor alledaagse 

probleme ’n wesenlike probleem vir die V.P. was.

Terwyl Smuts hom met al sy ywer daaraan gewy het om ’n nuwe 

wereldorde te help skep, het hy nie tyd gehad om hom aan die 

alledaagse sake binne die Unie te steur nie. Selfs van die 

Parlement met sy noodsaaklike bedrywighede het hy geskryf, 

"I myself find parliament a sore trial in the midst of all

266. Die Burger, 18 Januarie 1947.
267. Die Burger, 17 Januarie 1947.
268. V.P.-Argief, O.A. Oosthuizen-privaatversameling, The Aftermath of the 

Hottentots-Holland by-election.
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the other fare urgent claims". Die Burqer se jarelange beskul- 

diging teen Smuts dat hy eintlik ’n diktator is, word geloofwaardig 

deur hierdie aanhaling.

Dit wil verder blyk dat Smuts homself bo sy alledaagse plig

verhef het, en die verwaarlosing daarvan nie as ’n ontduiking

van sy pligte beskou het nie. Hy skryf aan M.C. Gillett en

beweer, "I have become even more than the government and am
270)

like a father to the people and all their complaints ..."

Hierdeur word die misplaatse opvatting van wat Smuts as sy 

plig beskou het, en wat hy in werklikheid daaraan gedoen het, 

onderstreep. Daarom beweer Friedman, "He made no attempt to 

project a programme, promising measures more durable than stop

gap devices and goals more practicable than Utopian dreams,
271)

which would inspire confidence in the United Party". Deurdat

hy hierdie belangrike aspek geïgnoreer het, het Smuts veroorsaak 

dat baie kiesers nie meer vir hom of die V.P. sou stem nie.

Dit is verder ook so dat die bogenoemde komitee ’n hele reeks 

geldige besware aangeraak wat in Mei 1948 die ondergang van 

die party sou beteken, sonder dat die V.P. ooit iets daadwerkliks 

daaraan gedoen het.

In ’n tussenverkiesinq in Maart 1947 het E.G. Jansen in die
y 272)

kiesafdeling Wolmaranstad die setel met ’n vergrote meerderheid

van 1881 stemme vir die N.P. behou. Die oorwinning het die
273) ' .

N.P.-meerderheid met ’n reuse 1337 stemme vergroot. Die uitslag 

het getoon dat daar op die Transvaalse platteland ’n toenemende 

swaai weg van Smuts en die V.P. te bespeur was. Die Burqer

269. W.K. Hancock en J. van der Poel (eds.), Selections from the Smuts Papers, Vol. 

VI, (Cambridge, 1966), p. 354, Smuts - J. Martin, 26 February 1942.

270. Ibid., Smuts M.C. Gillett, 10 March 1945, pp. 548 - 550.

271. B. Friedman, Smuts. A Reappraisal (London, 1975), p. 158.

272. P.V.94, E.G. Jansen-versameling, leer 1073/15/1, Onderwerplêer, 1946-1948,

E.G. Jansen ; Die Burger, 27 Februarie 1947.

273. Die Burger, 28 Maart 1947.
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se mening was dat die aspek juis van groot belang vir die N.P. 

was, omdat die Transvaal die deurslag in die volgende verkiesing 

moes gee, enersyds omdat die provinsie oor die meeste kiesafdelings

beskik, maar ook omdat die N.P. se agterstand juis daar die
, , 274)

grootste was.

Ondertussen het beroeringe onder die Volksraadslede self ontstaan

toe die V.P.-L.V. vir Losberg, J.B. Wolmarans, sy uittrede

uit die party aangekondig het. Hy het onder meer verklaar

dat hy die land van ondergang wou red en daarom het hy by die

N.P. aangesluit. Die V.P. se beleidloosheid in verband met

die kleurkwessie het hom finaal oorreed om tot die stap oor

te gaan. Dat Wolmarans ’n jarelange huisvriend van Smuts was,
275)

het sy bedanking nog meer opspraakwekkend gemaak. Hy sou

gevolg word deur die lid vir Pretoria-Noord-Sentraal, E.P.

Pieterse. Pieterse het in ’n dramatiese gebaar in die Parlement 

oorgestap na die N.P.-kant van die Raad en daarna ’n skerp aanval

op die beleid van die V.P. gedoen en onder meer beweer dat
276

die V.P. van binne verrot was. "Die beeld van die N.P. het

met verloop van tyd al hoe meer die van ’n wenner aangeneem

met al hierdie winste van die party.

274. Die Burger, 29 Maart 1947.

275. Die Burger, 17 Junie 1947.

276. Die Burger, 18 Maart 1948.
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10. DIE VERENIGDE PARTY SE SON 5AK

10.1 Inleiding

Met die ontbinding van die Parlement in April 1948 was dit

in verskeie opsigte ’n totaal verskillende tydsgewrig as die

waarin dieselfde verteenwoordigers in 1943 verkies is. In

1948 is die oorlog as iets van die verlede beskou, maar baie

van die streng beherende oorlogsmaatreëls soos voedselrantsoene-

ring en ander ekonomiese kontroles, sowel as behuisingstekorte,

was nog wereldwyd aan die orde van die dag en is ook in Suid-

Afrika nog baie streng toegepas. Teen 1948 het die Britse

Statebond ook reeds noemenswaardige veranderinge ondergaan.

Indie , Pakistan en Ceylon is onder meer as onafhanklike state

tot die Statebond toegelaat. Daardeur het die eens wit heerskappy

in die Stateland plotseling tot ’n einde gekom. Die vinnig

ontwikkelende "Roue Oorlog" in Europa het Kommunisme uitgewys

as die vertrapper van demokrasie, wat teen 1948 Oos-Europa

ingepalm het, besig was om Asië in te sluk en alreeds agente
i)

in Kanada en die V.S.A. geplant het. Hierdie na-oorlogse 

situasie was van die belangrikste sake wat die gewone mense 

se gemoed gevul en waaroor hy hom bekommer het. Van hierdie 

sake sou ook daartoe bydra dat baie kiesers teen Smuts en sy 

regering gestem het.

Aan die begin van 1948 kon die N.P. se leiers ’n baie selfvoldane 

houding teenoor die V.P. inneem. Die party het hoegenaamd 

nie meer teruggedeins vir die V.P. nie, maar het selfs somtyds 

’n baie militante houding teenoor die regering ingeneem. Die 

N.P. het, soos dit ’n opposisie betaam, alle moontlike oplossings 

vir die probleme van die dag aan die kiesers voorgehou. Hancock

1. K.A. Heard, General Elections in South Africa, 1943 - 1970 (London, 1974), 

p. 30.
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beweer dat dit ’n geval was van "Professionalism against amateurism,

youth against age, attack against defence - that by large,
2 )

was the contrast between the two parties".

Die Burger was baie seker dat daar ’n swaai weg van Smuts was,

maar die omvang daarvan was baie moeilik bepaalbaar?^ Selfs

Weber erken dat hy nooit werklik geglo het dat die N.P. die

1948-verkiesing kon wen nie. Hy het slegs ’n verbetering van
4)

sy posisie verwag. Daar was orals tekens sigbaar dat die 

politieke gety besig was om teen Smuts en die V.P. te draai, 

sonder dat die V.P. dit werklik probeer verhoed het.^

Die N.P. was ook nie meer so ’n verdeelde party soos in 1943 

nie. Daarteenoor het die V.P., veral ná 1945, onder dwarstrekkery 

gebuk gegaan. Daarmee tesame is Smuts se beeld as wêreldstaatsman, 

veral onder Afrikaanssprekendes, geskend as gevolg van sy mislukte 

aansoek om Suidwes-Afrika by die Unie in te lyf. Verder het 

die naoorlogse skaarste aan baie gebruiksgoedere 'n irritasie 

by veral die huisvrouens veroorsaak. Die beeld van ’n aartslibe- 

ralis wat aan J.H. Hofmeyr toegedig is, en toe deur Die Burger 

en ander Nasionale koerante aan die V.P. gekoppel is, het groot 

spanning in die harte van baie V .P.-ondersteuners (veral Afrikaans

sprekendes) veroorsaak, omdat die meerderheid van hulle geen 

sin in vermenging met gekleurdes kon vind nie. Hierdie teensin 

is veral baie goed deur Die Burger se spotprenttekenaar, T.O. 

Honiball, en rubriekskrywer, "Dawie", uitgebuit. Die beeld 

van die V.P. is verder verswak weens ’n reeks bedankings van 

vooraanstaande V.P.-lede uit die party as gevolg van die V.P. se 

kleurbeleid.

2. W.K. Hancock, Smuts. The fields of force, 1919 - 1950 (Cambridge, 1968),

p. 498.
3. Die Burger, 27 Maart 1948.
4. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.
5. N.M. Stulz, The electoral revival of the National Party in South Africa,

1934 to 1948 (Unpub. Ph.D.-thesis, Boston University Graduate School,

1965), p. 284. •
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Die basis vir die oorwinning van die N.P. is alreeds tydens 

die 1943-verkiesing en kort daarna gele. Die party het tydens

die tydperk ’n effektiewe organisasie op die been gebring. Veral 

na die oorlog is slagspreuke vir die behoud van blanke beheer 

en beter lewensomstandighede feitlik daagliks op een of ander 

wyse deur Die Burger aan sy lesers opgedis in ’n poging om die 

party se organisasie by te staan en te versterk.

Teen 1948 was daar 1,5 miljoen blankes in Suid-Afrika woonagtig,
6 )

waarvan 60% Afrikaanssprekend was en waarvan die meerderheid 

toe al in die stede woonagtig was. Die sensus van 1946 het

dit ook verder bevestig dat die verstedeliking van blankes

toenemend plaasgevind het. Dit het veroorsaak dat die stedelike 

kiesafdelings vanaf 59 in 1937 na 70 in 1948 vermeerder het.

Daarom moes die N.P. die Afrikaanssprekendes in die stede vir 

hom laat stem omdat die groep volgens hulle getalsoorwig poten- 

sieel die politieke mag vir die N.P. kon bekom. In die tydperk 

1943 tot 1948 het die N.P. dan ook grootliks daarin geslaag

om die meerderheid Afrikaanssprekendes te verenig en teen Mei
8)

1948 agter hom te mobiliseer.

10.2 Organisasie

Soos reeds aangedui, het die N.P.-organisasie veral vanaf 1944 

in doeltreffendheid toegeneem. Die organisasie is voortdurend 

verstewig en uitgebrei om so goed as moontlik voorbereid te 

wees vir die komende verkiesing. Die Burger het in die verband 

’n ondersteunende bydrae gelewer deur byna daagliks inligting 

oor die organisasie te publiseer.

6. Standard Encyclopaedia of Southern Africa, Vol. 9 (Cape Town, 1973), pp. 

1 - 5.
7. Stulz, The electoral revival of the National Party in S.A., p. 227.

8. A.W. Stadler, "The Afrikaner in Opposition, 1910 - 1948", Journal of Common

wealth Political Studies, vol. 7, no. 3, November 1969, p. 205. ■
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Oor die algemeen was daar weinig verskil tussen die bree organi-
9)sasie en verkiesingswerksaamhede van die N.P. en die V.P.

Twee verskille wat wel belangrik was, was dat die inisiatief 

wat met al die werksaamhede aan die veldtog verbonde was, van 

die begin af deur die N.P. aan die dag gele is. Ten tweede 

kon die N.P. die werkkragte van baie jongmense inspan, teenoor

die V.P. wat nie sodanige hulp tot sy beskikking gehad het
. 10) 

m e .

Hancock beweer dat die nederlaag in Hottentots-HoJland nie

eens die V.P. se organisasie wakker geskud het nie. Die party

se organisasie wat op ’n uniale basis georganiseer was, was

glad nie gerat om vinnig te beweeg nie. Verder was daar ook

min betaalde organiseerders om hul voile aandag aan die aspek

te wy. Derhalwe kon Hancock die volgende oor die party beweer,

"... It was suffering from a hardening of the arteries. The
11) -

National party, by contrast, was efficient and eager". Die 

stelling onderstreep die meer effektiewe N.P.-optrede en die

groot gevaar wat dit vir die V.P. ingehou het. Die Sunday

Times het na die verkiesing berig dat daar selfs in sekere

plattelandse kiesafdelings in die Transvaal bykans geen V.P.-
12 ) -  

organisasie bestaan het nie. Die oorsaak le waarskynlik daarin

opgesluit dat die V.P. van selfvertroue oorgeloop het. Daarom

was van die V.P.-amptenare laks met hul organisasie en die

kontrole daarvan. A.H. Marais maak die gevolgtrekking dat
• 13)

die V.P. se organisasie nie vir die verkiesing gereed was m e  

en Hancock gaan daarmee akkoord en beweer verder dat die organi

sasie lomp was en dat die meeste provinsiale komitees en baie
14)

plaaslike takke maar dooierig in hul optrede was.

9. W.A. Botha, Die Parlementere Verkiesing van 1948. Ontleding van die faktore 

wat die verkiesing beinvloed het (ongepub. M.A.-verhandeling U.P., 1967), p. 69.

10. Hancock, Smuts, p. 498; Botha, Die Parlementere Verkiesing van 1948, p. 69.

11. Hancock, Smuts, p. 498.

12. Sunday Times, 11 July 1948.
13. S.L. Barnard & A.H. Marais, Die Verenigde Party. Die Groot Eksperiment (Durban, 

1982), p. 65.

14. Hancock, Smuts, p. 498.



317

Die V.P.-organisasie het besef dat die N.P. ’n baie effektiewe 

organisasie opgebou het, want so vroeg as in Mei 1944 is alle 

V.P.-takke teen die werksaamhede van die N.P. gewaarsku. Die

boodskap was juis dat daar op plaaslike vlak beter georganiseer
• 15)

moes word om die N.P.-aanslag te neutraliseer. Dit is opgevolg

met ’n omsendskrywe, wat net na die Wakkerstroom-nederlaag aan

alle V.P.-takke versend is om hulle teen die kragtige N.P.-

• • * , 16) organisasie te waarsku.

Dngeveer ses weke voor die 1948-verkiesing het Piet Jooste,

Kaaplandse V .P .-sekretaris, oor die V.P. se posisie in Kaapland

berig. Volgens hom was 31 kiesafdelings "veilig" vir die V.P.
17)

en 12 ander was "onseker". Hierdie verslag toon duidelik 

aan dat selfs die hoof van die V.P.-organisasie in Kaapland 

onder ’n valse indruk verkeer het. Van die getal kiesafdelings 

wat as veilige V.P.-kiesafdelings deur Jooste beskou is, is 

5 deur die N.P. ingepalm, naamlik Bredasdorp, Kimberley-Distrik, 

Paarl, Swellendam en Victoria-Wes. Al die onsekere kiesafdelings 

is voor die voet deur die N.P.-verower, sommiges selfs met ’n 

meerderheid van 2000 stemme.

’n Maand voor die verkiesing skryf "Dawie" dat Die Vaderland 

na bewering van die V.P. se mees vertroulike inligting in die 

hande gekry het. Daarvolgens was daar landswyd 16 V.P.-kiesaf

delings buite die V.P. se bereik, tien feitlik buite hulle

bereik en 8 ander op die gevaarlys, waarvan Standerton een 
18) -

was. Volgens die inligting was die V.P.-bron korrek, want 

al 16 die kiesafdelings is deur die N.P. verower en in die 

tweede kategorie het 9 uit 10 kiesafdelings na die N.P./A.P.-

15. P.V.42, A.H. Jonker-versameling, lêer 32: Qmsenbrief deur O.A. Oosthuizen aan 

alle V.P.-takke, 30 Mei 1944. (Oosthuizen was op daardie stadium die V.P. se 

algemene sekretaris.)
16. Ibid., leer 32, The Nasionalist Challenge (Pamflet) *
17. A. 1, J.C. Smuts-versameling, band 227: P. Jooste aan O.A. Oosthuizen,

14 April 1948.

18. Die Burqer, 23 April 1948.



318

samewerking gegaan. Slegs die kiesafdeling Edenvale is deur 

die Arbeidersparty gewen. In die laaste kategorie is 6 kiesaf

delings deur die N.P. verower. Die ander twee N.P./A.P.-kandidate 

het albei naelskraap verloor, maar beide van hulle sou later

eerste ministers van Suid-Afrika word, naamlik B.J. Vorster 

wat met 2 stemme in Brakpan verloor het en H.F. Verwoerd wat 

in Alberton teen ’n latere N.P.-minister, Marais Steyn, verloor

het. Die inligting toon dat die V.P.-organisasie nie die

inligting tot sy voordeel kon gebruik nie.

Die omstandighede in Smuts se eie kiesafdeling, Standerton,

moes ook niks goeds vir die V.P. voorspel het nie. Dit was

tipies dat die V.P.-organisasie selfs nie eens in staat was

om daaraan iets daadwerkliks te doen nie. Smuts se optrede

as L.V. het sake nog verder bemoeilik. Gedurende 1937 het

Louis Esselen al ’n verslag ontvang waarin ontevredenheid met

Smuts uitgespreek is. Volgens die verslag het Smuts nooit

oor die mielieprodusente se probleme in die Parlement gepraat

nie en het daar niks van gekom het dat hy ondersoeke sou loods
19)

na beweerde klagtes nie. Hancock meld ook dat Smuts vir 

jare daarna baie min persoonlike kontak met die kiesafdeling

gehad het. In Desember 1946 het die V.P.-sekretaris van Stander

ton byvoorbeeld oor die redes vir Smuts ernstig versoek om 

die kiesafdeling te besoek. Smuts antwoord hom egter baie 

ontaktvol deur te verklaar dat dit in daardie stadium vir hom

onmoontlik was, maar dat hy wel ’n paar maande later saam met 

die Britse koning daar ’n besoek sou kom afli. Die uitslag

van 26 Mei 1948 lewer dus ’n klinkklare bewys dat die kiesers

nie meer tevrede was om hul L.V. en sy hoe gaste te sien nie,

maar liewer ’n persoon wou hi wat persoonlike aandag aan die

19. F.D. Tothill, The 1943 general election (unpub. M.A. -thesis, Unisa, 1987), 

p. 249.



319

kiesers en hul behoeftes kon gee.
20)

Gedurende Junie 1947 het die Barlows' Weekly, ’n onafhanklike 

blad, reeds beweer dat Standerton geen veilige V.P.-kiesafdeling

meer was nie omdat baie V.P.-leiers of oorlede is of die kiesaf-
21)

deling verlaat het. ’n Maand later berig Die Burger dat daar

’n waarneembare onrustigheid in die kiesafdeling oor Smuts se
22)

optrede bestaan het. Volgens Die Burger was daar soveel

bekommernisse oor die kiesafdeling, dat die koerant verwag
23) •

het dat die V.P. sou poog om dit vir Smuts te "beveilig"; dit

sou later blyk slegs propagandapraatjies te gewees het. Die 

V.P. het gedurende September 1947 die Transvaalse platteland 

deurkruis met ’n hele reeks opwekkingsvergaderings. Dit het 

ironies genoeg juis die V.P. se gees van bekommernis beklemtoon. 

Volgens Die Burger het die saamtrek wat op Standerton plaasgevind 

het, duidelike gevaartekens vir Smuts voorspel omdat daar geen

geesdrif vir die V.P. se saak tydens die verrigtinge getoon
• • 24)is m e .  1

Volgens Tothill was Esselen al ná die 1943-verkiesing bekommerd

oor die feit dat Smuts nagelaat het "... to do something -

a lot of things - constructive in this country, and that soon,

our people will turn against us". Vier jaar later, ná ‘die

V.P. se nederlaag in die Hottentots-Holland-tussenverkiesing,

het een van die partyorganiseerders vir Smuts aan bogenoemde

waarskuwing herinner deur te skryf, "... overwhelming majority

... has constipated them (the U.P.) and lulled them into the
25)

position of the mighty who are about to fall".

Die waarskynlike swaai van V.P.-kiesers na die N.P. is as ’n 

baie handige propagandamiddel deur Die Burger gebruik. So berig

20. Hancock, Smuts, pp. 496-497; J. van der Poel, Selections from the Smuts Papers, 

Vol. VII, pp. 127-128: Smuts - M.C. Gillett, 16 March 1947.

21. Die Burger, 5 Julie 1947.

22. Pie Burger, 16 Julie 1947.

23. Die Burger, 18 Augustus 1947.

24. Die Burger, 13 September 1947.

25. Tothill, The 1943 general election, p. 409.
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Die rubriek "Dawie", wat vanaf 14 April 1948 omtrent op ’n daag-

likse basis verskyn het, het die nodige humor deur middel van

versies, limerieke en spotprentjies oor twispunte in Die Burqer 

se verkiesingstryd ingebring. Die gees waarin die versies

en limerieke geskryf is, asook talle spotprentjies van Honiball 

wat daarby aangesluit het, maak dit kosbare juwele in die geskiede

nis van die 1948-verkiesing. Die Burger het verder gereeld

’n baie profetiese spreuk orals in sy kolomme gebruik, naamlik 

"Ons is op ’n Wenpad".

Die bydrae van Die Burger in die N.P.-organisasie in Kaapland

was ’n baie duidelike en effektiewe een wat die kameraadskap

tussen die twee vir die soveelste keer onderstreep het. Dit

is derhalwe nie vreemd dat die direksie van die Nasionale Pers

tydens die eerste vergadering na die verkiesing sy dank aan

sy personeel betuig het vir hulle reuse-aandeel in die oorwinning

nie. Verder het D.F. Malan namens die N.P. die pers bedank

vir "... die geweldige aandeel wat die koerante van die Pers
32)

en veral Die Burger in hierdie oorwinning gehad het".

31. Die volgende as voorbeeld:

"Moet ons nog vyf jare luister 

Na Jan se wysgerige sinne?

Word ons nog vyf jaar befluister 

Deur Hoffie se stemme van binne!

Vervoer vir hierdie pakkasie 
Vir nog vyf jaar word gevra - 

Weeg hul noukeurig, o nasie!
Hulle is gans te swaar om te dra", Die Burger, 22 April 1948.

"Had ons suiker en melk vir die smaak,

En 'n ketel daarby wat gesing het,

Dan sou ons boeretroos kon maak,

Bygesi as ons koffie gehad het, Die Burger, 5 Mei 1948.

32. Geskiedenis van die Nasionale Pers-kantoor, Notule van die Direksie van

die Nasionale Pers, 28 Mei 1948.
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die koerant vroeg in Mei 1948 dat daar ’n algemene swaai in

twee sleutelgebiede waarneembaar was, naamlik aan die Rand

en in die Bolandse kiesafdelings. Die koerant was oortuig

dat as die N.P. in die twee gebiede goed kon presteer, die
26)

party oor die algemeen goed sou presteer. Die Cape Times
27)

het volmondig met die standpunt saamgestem. Vir Die Burger

was die kiesafdelings Paarl, Malmesbury, Caledon, Hottentots-
28)

Holland en Swellendam van kardinale belang vir die N.P.

Die N.P.-organisasie het die party se beleid aan die kiesers

oorgedra, maar terselfdertyd is die swakplekke van die V.P.

uitgewys. Vir hierdie taak is die pers, pamflette en sprekers

ingespan. Veral die sentrale propagandakomitee het groot sukses

behaal deur die Nasionale Pers se koerante te gebruik om die
29)

geskikte inligting aan al die provinsies te versprei.

Met behulp van ’n pamflet-reeks, Skietgoed, wat vanaf 1947 landwyd 

versprei is, het die partyorganisasie belangrike inligting 

onder alle kiesers se aandag gebring. Die omsendskrywe het 

verder op ’n baie effektiewe wyse anti-regeringsinligting landswyd 

versprei; ook spesifieke inligting oor hoe om V.P.-lede tot 

die N.P.-denke oor te haal, is verskaf. Die Burger het ook 

op groot skaal vir Skietgoed inligting beskikbaar gestel, maar 

ook daarvan vir sy eie berigte gebruik gemaak. Dat die pamflet- 

reeks ’n doring in die V.P. se vlees was, kon duidelik in die 

Cape Times en Die Suiderstem se kolomme, maar veral in hul 

spotprente, in die eerste helfte van 1948 gesien word."^

26* Die Burger, 7 Mei 1948.
27* Cape Times, 13 May 1948.

28- Die Burger, 7 Mei 1948.
29. M.P.A. Malan, Die Nasionale Party van Suid-Afrika. Sy Stryd en Sy Prestasies, 

1914 - 1964 (Kaapstad, 1964), p. 222.

30. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986; Sien voorbeeld.
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10.3 Voorbereidings vir die verkiesing

Maande lank is daar oor die verkiesingsdatum bespiegel en

Die Burger se aanvoeling was dat die datum tot voordeel van

die regering gekies sou word."^ Die rubriekskrywer "Dawie"

was in die kol toe hy Mei 1948 voorspel het. Sy argument
34)

was dat ’n verkiesing in Mei al ’n tradisie geword het.

Ds. W.A. Landman, moderator van die Wes-Kaapse sinode van 

die N.G. Kerk, het versoek dat die verkiesing weens die kerk

se Pinksterdienste (6 tot 16 Mei), nie voor die 2de Junie

moes plaasvind nie. Smuts het hom belowe dat die verkiesing

nie in die tydperk sou plaasvind nie."^ Na ’n kat-en-muis- 

speletjie word toe aangekondig dat die verkiesing op 26 Mei

sou plaasvind. Die N.P. en die V.P. het ook ooreengekom dat 

daar ’n "wapenstilstand" vir die Pinkstertydperk sou wees.

Geen party sou vergaderings of aandbesoeke by kiesers afle

nie,"^ wat beteken het dat goeie en doeltreffende organisasie 

dus nog noodsaakliker was. Dit het uiteindelik die N.P. in 

die verkiesing bevoordeel.

In Mei 1946 het ’n nuwe kieswet in werking getree wat voorsiening

gemaak het vir ’n deurlopende registrasiebeleid. Al die ou

kieserslyste moes daarna deur die Afbakeningskommissie hernu

word, nadat die kommissie in Junie 1947 aangestel is?"^ Die

N.P. het ’n weldeurdagte afbakeningsplan aan die kommissie

voorgele. Aangesien die plan so goed was, is dit in breë
38) -

trekke aanvaar. Die kommissie se voorstel is in Desember

33. Die Burger, 21 Junie en 2 Augustus 1947; 14, 23 en 27 Februarie & 8 Maart 1948.

34. Die Burger, 1 November 1347.
35. A.I., J.C. Smuts-versameling, band 276: W.P.Landman - J.C. Smuts, 17

Maart 1948; Telegram van W.A. Landman - J.C. Smuts, 27 Maart 1948; 

J.C. Smuts ~ W.A. Landman, 27 Maart 1948.

36. Ibid.
37. Botha, Die Parlementêre Verkiesing van 1948, p. 19.

38. J.L. Basson, J.G. Strijdom. Sy politieke loopbaan van 1929 tot 1948 

(Pretoria, 1980), p. 564.
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1947 voltooi, waarna die onderskeie partye amptelik aan die
39)

werk kon spring. Hiervolgens is 55 kiesafdelings aan Kaapland
40)

toegeken, 16 aan Natal, 13 aan die Vrystaat en 66 aan Transvaal.

Die Burger was duidelik tevrede met die voorstelle van die

kommissie omdat die N.P. nerens benadeel is nie. Die N.P.

was oorgehaal vir die verkiesing. So moes alle name van die

party se kandidate alreeds voor10 Maart by die party se hoofkan-
41)

toor ingehandig wees. Dit het beteken dat dit alreeds afge-

handel was voordat die verkiesingsdatum amptelik aangekondig
. 42)
is.

Op benoemingsdag, 26 April, het die N.P. 93 kandidate benoem,

die A.P. 11, die Arbeiders 8, die S.A.P. 11, die Sentrale

Groep 11, die Kommuniste party 3, die V.P. 139 en dan was

daar ook 28 onafhanklike kandidate. Twaalf kandidate is onbe-

strede verkies, elf van die V.P. en een (S.P. le Roux vir
43)

die kiesafdeling Oudtshoorn)van die N.P.

’n Vergelyking tussen die benoemings van 1943 en 1948 bring 

baie insiggewende inligting in verband met die teenstanders 

van die V.P. na vore. In 1943 was daar 33 onafhanklike kandidate 

teenoor 28 van 1948. Twaalf van die 33 was Afrikaanssprekendes 

wat die verkiesing teen N.P.-kandidate geveg het. Verder was 

daar nog 22 A.P.-kandidate wat ook teen die N.P. gestaan het. 

In 1948 was dit ’n perd van ’n ander kleur, aangesien daar slegs 

een Afrikaanssprekende was wat ’n N.P.-kandidaat as ’n onafhanklike 

geopponeer het. Die ander 27 kandidate het almal teen V.P.- 

kandidate gestaan. Verder het drie ander kleiner partye ook

39. Botha, Die Parlementere Verkiesing van 1948, p. 19.

40. Transvaal het twee kiesafdelings meer as in 1943 gehad.

41. Die Burger, 27 Februarie 1948.
42. Die Burger, 25 Maart 1948; J.P. Scannell (saamr.), Keeromstraat 30■

Gedenkbundel vir die Ver.jaarsdag van Die Burger (Kaapstad, 1965), p.

204.

43. Die Burger, 27 April 1948.
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kandidate gestel. Al hierdie kandidate was Engelssprekende 

kandidate wat die V.P. in kiesafdelings geopponeer het waar 

die N.P. geen kandidate gehad het nie. Hieruit blyk dit duidelik 

dat die V.P. in 1948 veel meer en beter georganiseerde teenstand 

van veral Engelssprekendes as in 1943 ondervind het.^^

Die V.P. het met die keuse van hulle kandidate die indruk van

baie mense versterk dat dit ’n meer Engelse as Afrikaanse party

was. Van die 66 V.P.-L.V.'s wat op 26 Mei 1948 verkies is,
45)was daar 50 wat Engelssprekend was, en dus ver van die

gewone Afrikaanssprekendes was. Die bekwaamheid van sommige

van die V.P.-kandidate het die V.P.-pers hewig ontsteí^

Daarteenoor het die N.P.-kandidate veral, op akademiese gebied,

die V.P. s'n oorskadu. Daar was 12 N.P.-kandidate met doktors-

grade teenoor 3 van die V.P. Vier van die N.P.-kandidate

was in besit van ’n M.A. - of M.Sc.-graad en twee was besig

met M.A.-studies. Nie minder as nege van die N.P.-kandidate

was in besit van ’n LL.B.-graad. Verder was daar ook twee

medici, twee tandartse en ses oud-skoolhoofde in die N.P.-
47)

span.

Om die kandidate van die N.P. bekend te stel het Die Burger 

vanaf 8 April ’n reeks pensketse op ’n daaglikse grondslag gepubli- 

seer. Naas ’n foto is die belangrikste eienskappe van die 

kandidate bekend gestel. Op die wyse is die kandidate op 

’n baie effektiewe wyse aan die hele leserspubliek voorgestel. 

Dit het die indruk geskep dat die hele N.P.-span bevoeg was 

en dat hulle kandidate was vir wie sonder huiwering gestem 

kon word. Om die belangstelling van sy lesers te toets, is 

daar kort voor die verkiesing ’n wedstryd met ’n prysgeld van 

£25 uitgeskryf oor wie gaan wen en hoe ver die wenparty gaan

44. Botha, Die Parlementere Verkiesing van 1948, p. 52.
45. A.W. Stadler, The Party System in South -Africa, 1910-1948 (unpub. D.Phil.-

thesis, U.W., 1970), p. 186.

46. Cape Times, 29 January 1948.
47. Die Transvaler, 22 Mei 1948.
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wen. ’n Verstommende 15 000 inskrywings is ontvang, maar
■ 49) '•

m e  een was heeltemal korrek nie. Die getal inskrywings

toon hoe die verkiesingskoors die lesers in die tyd meegevoer

het.

10.4 Samewerkingsooreenkomste

Waar die N.P. gedurende die oorlogsjare met die probleem van 

verdeeldheid in Afrikanergeledere geworstel het, het hy teen 

die einde van die oorlog begin om die probleem te bowe te

kom. Alhoewel die Afrikaanssprekendes nie ’n gekonsolideerde 

eenheid gevorm hetnie, was daar vir die meeste van hulle slegs 

eén party waarna hy hom in die verkiesingstryd kon wend, naamlik 

die N.P. Daarteenoor het die V.P. eers met die beeindiging

van die oorlog in 1945 met die probleem van verbrokkeling

te kampe gehad, iets wat die party in Mei 1948 duur te staan

sou kom.

10.4.1 Die Verenigde Party

Voor die einde van 1945 is die oorlogstydse koalisie van partye 

beëindig toe Madeley en Stallard hulle daaraan onttrek het.

Alhoewel die beeindiging van die koalisie die getal regerings-

ondersteuners in die Parlement verminder het, het dit nie 

betekenisvolle politieke implikasies ingehou nie. Maar die 

verskeurdheid van sy vorige bondgenote het die V.P. nadelig 

beïnvloed. Hulle het Smuts beskuldig dat hy nie sy geledere 

ongeskonde kon behou nie. Die V.P. was dus verplig om te 

poog om met sy potensiële bondgenote verkiesingsooreenkomste

«. 1-4- 5°)te sluit.

Die Dominium Party, wat sy naam na die Suid-Afrikaanse Party

(S.A.P.) verander het, was nog steeds die sterkste party

6.R ̂

48. Die Burger, 15 Mei 1948.
49. Die Burger, 5 Junie 1948.

50. Basson, J.G. Strijdom, p. 557.
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in Natal, naas die V.P. Die S.A.P. is aansienlik verswak

deurdat daar teen Januarie 1947 slegs drie van ’n oorspronklike
52)

sewe L.V.'s in die Volksraad oorgebly het. Die pogings van 

die V.P. om met die S.A.P. tot ’n ooreenkoms te kom, het egter 

op niks uitgeloop nie. Dit het die S.A.P. tot groot nadeel

gestrek.

Dieselfde lot het die Arbeidersparty getref, Na die beëindiging

van die oorlog het verbrokkeling in die party ingetree. Onder-

linge verdeeldheid was die oorsaak dat al hierdie Arbeiders-

groepe vinnig veld onder die kiesers verloor het. Onderhandelings

oor ’n algemene verkiesingsooreenkoms tussen die V.P. en die

Arbeiders van John Christie het teen die einde van Februarie 
54)

1948 begin. Volgens Die Burger was die doel daarvan om te 

verseker dat die N.P. nie voordeel uit ’n driehoekige stryd 

kon trek nie. Die koerant het verder beweer dat die V.P. met 

kommuniste vriende maak, want volgens die koerant was daar 

kommuniste werksaam binne die Arbeidersparty. Hierdie

propaganda teen veral Christie blyk egter van alle waarheid 

ontbloot te gewees het. Dit was waarskynlik weens die feit 

dat Christie hom beywer het vir die regte van alle arbeiders 

dat daar ’n verbintenis met die kommunisme gesoek is.

Daarmee tesame het die Springbok Legioen, wat nie ’n politieke 

party was nie, hom bereid verklaar om elke Afrikanerorganisasie 

te bestry en daardeur die V.P. tot hulp te wees. Die organisasie 

was egter nie bereid om tussen die V.P. en die kommuniste 

te kies nie. Lede van die Legioen was nietemin vry om ’n eie 

keuse tussen die twee te maak Colin Steyn, een van Smuts

se ministers, het in ’n toespraak op die Legioen se jaarkongres

51. T. MacDonald, Jan Hofmeyr. Heir to Smuts (London, 1948), p. 248.

52. Die Burger, 28 Januarie 1948.

53. Basson, J.G. Strijdom, p. 558.

54. Die Burger, 18 Maart 1948.
55. Botha, Die Parlementere Verkiesing van 1948, p. 56; Die Burger, 8 en 18 

Maart 1948.
56. C.J. Beyers (hoofred.), Suid-flfrikaanseBioqrafiesá.Woordeboek Deel V (Pretoria, 

1987), p. 132.
57. Basson, J.G. Strijdom, p. 558.
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’n dringende beroep op alle kongresgangers gedoen om die V.P.

te steun. Dit het Die Burger laat reageer deur te beriq dat
58)

die V.P. openlik met die kommuniste heul, ’n propaganda- 

deuntjie wat die koerant nog baie sou aanhef tot 26 Mei 1948. 

Deur sy verbintenisse met die organisasie het die V.P. in 

die hande van die N.P. gespeel, aangesien die V.P.-bondgenote 

die kleed van ekstremisme omgehang het. Die lat wat die V.P. 

vir homself gepluk het, het die N.P. in ’n groot mate gehelp 

om in Mei 1948 die slae uit te deel.

10.4.2 Die Nasionale Party

Nadat die A.P. die N.P. tydens twee tussenverkiesings openlik

gesteun het, was die N.P. aan die begin van 1947 bereid om

met die party oor samewerking te onderhandel. Vroeg in 1947

het D.F. Malan en N.C. Havenga in T. Donges se huis in Seepunt

vergader. Hierdie byeenkoms is deur Donges op versoek van
.. 59)

die U.R. van die A-:-B. gereel. Daar is tydens die samekoms

besluit dat die twee partye mekaar in die verkiesingstryd

sou steun, maar dat hulle glad nie in daardie stadium oor 

eenwording sou onderhandel nie.^^ Malan het daarna ’n verklaring 

vir goedkeuring aan Havenga voorgelê.^^ Havenga het slegs 

die byvoeging van groepe wat nie aan ’n party behoort het nie,

maar ook by die samewerking betrek moes word, aanbeveel) 

Hier het hy na die O.B.-lede verwys, ’n saak wat vorentoe nog 

probleme sou veroorsaak.

Malan het die toevoeging aanvaar en die verklaring het op 

22 Maart 1947 in Die Burger verskyn. Die dag het ’n simboliese

58. Die Burqer, 7 April 1948.
59. A.N. Pelzer, Die Afrikaner-Broederbond. Eerste 50 Jaai (Kaapstad, 1979),

p. 180.

60. H.B. Thom, D.F. Malan (Kaapstad, 1980), p. 165.
61. D.F. Malan-versameling, 1/1/2281: D.F. Malan - N.C. Havenga, 5 Maart 1947.

62. Ibid., 1/1/2282: N.C. Havenga D.F. Malan, 18 Maart 1947.
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spotprent in die koerant verskyn. Twee reusehande, Malan 

en Havenga s'n, groet mekaar, maar tussen die twee hande word 

Smuts en Hofmeyr vermorsel. Dit was juis die belangrike beweeg- 

rede van die samewerking om die regering by die eerste en 

beste geleentheid uit die kussings te lig. In ’n versie van 

"Dawie" word daar verder op die gevaar gewys wat die samewerking 

vir Smuts ingehou het:

"Kleinjantjie, jong, die ding met Klasie 

Is vir jou 'n konsternasie 

Wat my onthuts 

Beduie Smuts:

Dit gee my skoon die bewerasie".

Die samewerking was verder voordelig vir die N.P. omdat Havenga

’n reputasie gehad het, onder Afrikaans- sowel as Engelssprekendes,
64)

van iemand wat realisties en redelik was. Dit was veral 

belangrik omdat die N.P. hierdeur meer gematig vertoon het, 

in teenstelling met 1943 se beeld van reaksionisme.

Dm die praktiese samewerking te laat vlot, het die twee leiers

besluit om gereeld reelings te tref sodat samesprekings kon
65)

plaasvind. Onder die oppervlakte was daar ’n groeiende

onmin oor die inhoud van die ooreenkoms in die N.P. aanwesig. 

Dit het primer oor die rol en plek van die O.B. in die samewer

king gegaan. J.G. Strijdom, E. Louw, C.R. Swart en H.F. Verwoerd
66)

was die vernaamste beswaardes. Hierdie groep was van mening 

dat die twee partye eers moes saamsmelt, want andersins kon 

die O.B.-lede binne die A.P. groot probleme vir die N.P. veroor- 

saak. Omdat die groep nie hul bedenkinge voor die publiek

63. Die Burger, 22 Maart 1947.

64. Hancock, Smuts, p. 499.
65. D.F. Malan-versameling, 1/1/2283: N.C. Havenga ^ D.F. Malan, 23 April 1947.

66. P.F. van der Schyff, Eric H. Louw in die Suid-Afrikaanse Politiek tot 1948

(ongepub. D.Litt.-proefskrif, P.U. vir C.H.O., 1974), p. 666.
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oopgegooi het nie, het dit daartoe gelei dat die gewone Nasiona- 

lis, wat nie op die hoogte was van die binnegevegte in die

party nie, die ooreenkoms met geesdrif aanvaar het.

Die setelverdeling tussen die N.P. en die A.P. het tot ’n hernude

stryd binne die N.P. gelei. Malan het voortgegaan om met Havenga

oor die moontlike verdeling van kiesafdelings te onderhandel.

Hulle ooreenkoms sou dan aan die verskillende kongresse van
* 67)

die onderskeie partye vir goedkeuring voorgelê word. Die

Kaaplandse N.P.-kongres het dit eenparig goedgekeur, terwyl

Malan op die kongres ’n beroep op alle O.B.-lede gedoen het
68)

om by die N.P. aan te sluit. Dit het gespruit uit Strijdom

se vrees dat die O.B. besig was om die A.P. binne te sypel 

om sodoende die N.P. te benadeel.

Die Transvaalse N.P.-kongres het ’n besluit aanvaar dat die

O.B. versoek moes word om sy standpunt van ’n partylose gesagstaat
69)

te laat vaar sodat O.B.-lede weer lid van die N.P. kon word. 

Op al hierdie kongresse het die N.P. in sy eie spoor omgedraai, 

want tydens die vorige jaar se kongresse is sulke dubbele lidmaat

skap juis verbied. Dit moet as ’n duidelike bewys dien vir 

die gretigheid waarmee die N.P. wel ’n verenigde front wou skep. 

Verder is dit ook vreemd dat Die Burger geen enkele woord oor 

die omswaaiery gerep het nie. Dit toon slegs dat die koerant 

se lojaliteit nooit onder verdenking kon wees nie en dat die 

koerant eerder die party se swakhede doodgeswyg het, as om 

dit in die openbaar uit te basuin.

Die samewerking sou verder bestendig word toe die groot twisappel, 

die verdeling van kiesafdelings, vroeg in 1948 besleg is.

67. D.F. Malan-versameling, 1/1/2325, Aanvullende ooreenkoms tussen Malan 

en Havenga, 15 September 1947; 1/1/236, Telegram; Die Burger, 18 September

1947.

68. Die Burger, 24 September 1947.

69. Die Burger, 18 September 1947.
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Op 16 Februarie is daar ooreengekom dat die A.P. elf setels

landswyd sou beveg. Die saak is afgehandel toe al die provinsiale 

hoofbesture van die N.P. en die A.P. die voorstel goedgekeur 

het, maar is eers gefinaliseer met die amptelike bekendmaking 

van die afbakening van die kiesafdelings. Voordat die N.P. 

sy kandidate benoem het, het die party en die A.P., ingevolge 

hul ooreenkoms, 'n kiesafdelingverdeling gemaak. In die gees 

van samewerking het selfs die sittende N.P.-lid vir die kiesaf

deling van Ladybrand, N.P. le Roux, sy kiesafdeling aan Havenga
/■ 7*|)

afgestaan, wat die setel in die verkiesing betwis het.

Met die benoeming van kandidate, ingevolge die ooreenkoms, 

het daar ’n ernstige haakplek ontstaan betreffende die kandidate 

in Brakpan en Roodepoort. B.J. Vorster was ’n gewese O.B.-generaal 

en L. Bootha 'n O.B.-offisier. Volgens die ooreenkoms het Havenga 

en Malan toe beide die kandidate geveto. Bootha het teruggestaan, 

maar Vorster het geweier en het toe as ’n onafhanklike kandidaat 

in Brakpan gestaan."^

Op hulle beurt het die O.B. die veto van die twee kandidate

as Malan se wraagsugtigheid teenoor die O.B. gesien7^As teen- 

voeter het Van Rensburg O.B.-lede aangemoedig om ooreenkomstig 

’n kandidaat se houding teenoor die O.B. te stem. Die Burger 

het dit geinterpreteer as ’n teken dat die O.B. oorgehaal was
74)

om alle krane teen die N.P. oop te draai. Die O.B. het selfs 

probeer om ’n kandidaat in Ceres of Gordonia te stel, maar dit 

het misluk omdat daar te min potensie’le steun vir die O.B. was.

70. P.V.2, N.P.-Transvaal-versameling, leer 53, Notule van die Hoofbestuursver- 
gadering, 27 Februarie 1948.

71. Die Burger, 23 Maart 1948.

72. Die Burger, 25 Maart 1948.
73. P.F. van der Schyff e.a. (red.), Die Ossewa-Brandwag en die Suid-flfrikaanse 

Politiek, 1939-1952 Deel 6 (ongepub. R.G.N.-verslag, Hersiene uitgawe, 

1986), p. 114.

74. Die Burger, 14 April 1948.

75. Van der Schyff, Die O.B. en die S.A. politieke Deel 6, p. 115.
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Malan het ’n maand voor die verkiesing ’n fyn taktiese verklaring

uitgereik deur weer eens te beklemtoon dat nog die N.P. nog

die A.P. enige ooreenkoms met die O.B. aangegaan het en dat

alle O.B.-lede wat lid van die A.P. was, vanselfsprekend deur

die Malan-Havenga-ooreenkoms gebind was. Hy het verder die

versekering gegee dat alle O.B.-lede wat die Nasionale saak
76) <•

wou steun, van harte welkom by die N.P. was. Die verklaring 

het ’n gunstige uitwerking gehad, want heelwat O.B.-lede het 

dit onderskryf en vanuit verskeie plekke in die Boland het

hulle in briewe aan Die Burqer verklaar dat hulle vir die N.P.
, 77)

gaan stem.

Die laaste naklanke van hierdie broederstryd is op 20 Mei gehoor 

toe die O.B.-leiding aan al sy lede opdrag gegee het om buite

stemming te bly, veral in sekere Bolandse kiesafdelings waar
’ 78)

die uitslag sterk in die weegskaal was. Die Burger het die

aankondiging in so ’n mate gei'gnoreer dat daar slegs in ’n berig
79)in een van die binneblaaie daarna verwys is. "Dawie" het

egter beweer, "Dis mos nie praatjies wat ’n mens van ’n Nasionaalge-

sinde Afrikaner verwag nie. Dit kry jy van die Colin Steyns,

die Conroys en die Bloombergs. Maar ek is bereid om die hele
on )

saak aan die Afrikaner-gewete van ons mense oor te laat".

Die Burger het die saak goed saamgevat deur ’n paar dae voor

die verkiesing te beweer dat die stryd in werklikheid met verloop

van tyd minder belangrik geword het, omdat die één groot strewe

onder die meeste Afrikaanssprekendes was om die Smuts-bewind
81)

omver te werp. Die uitslag van die verkiesing het getoon 

dat in kiesafdelings waar die O.B. nie openlik die N.P.-kandidaat 

ondersteun het nie, O.B.-lede nogtans of in groot getalle vir 

die N.P. gestem het, of dat die O.B. reeds so verswak was dat 

hy in elk geval geen verskil aan die uitslag kon maak nie.

76. Die Burger, 23 April 1948.
77. Die Burger, 27, 28 April en 17, 26 Mei 1948.

78. Scannell, Keeromstraat 30, p. 205.

79. Die Burger, 21 Mei 1948.

80. Die Burger, 22 Mei 1948.

81. Die Burger, 24 Mei 1948.
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10.5 Die verkiesinqstryd

10.5.1 Inleiding

Die Burger sou deurgaans tydens die verkiesingstydperk sy propagan

da so kies dat dit met die van die N.P. sou ooreenstem. Daarom 

is daar baie voorbeelde waar die inhoud van N.P.-pamflette 

en artikels in Die Kruithoring en Die Burger in Jn groot mate 

ooreenstem. Dit was ’n werklike spanpoging en in die sake waaroor 

hulle die V.P. aangeval het, was hulle ook verenig.

Met die Parlementsitting se opening in Januarie 1948 was die

verkiesing al op almal se lippe. In die Parlement het die N.P.-

lede met sorg hulle woorde gekies, want hulle het geweet dat

dit die groot forum is vanwaar woorde en standpunte wyd en

syd uitgedra word. Daarom kon Die Burger aan die einde van

die sitting berig dat die rigtings van die twee partye baie
82)

duidelik tydens die sitting aangedui is. Volgens "Dawie"

was die belangrikste kenmerk van die sitting die wyse waarop
83)

die N.P. op die aanval en die V.P. op die verdediging was.

Omdat dit in die Parlement plaasgevind het, is dit landswyd 

deur die media aan die kiesers oorgedra en Die Burger het in 

die besonder dwarsdeur die verkiesingstydperk deur middel van 

goedbeplande propaganda die indruk onder sy lesers laat lewendig 

bly.

Daar was veral drie aangeleenthede gedurende Januarie 1948 

wat Smuts en sy party in ’n groot verknorsing laat beland het. 

Die Burger het elkeen daarvan met groot sukses aan sy lesers 

oorgedra. Die eerste was ’n opspraakwekkende kabinetskommeling 

wat volgens Die Burger deur J.H. Hofmeyr veroorsaak is. Hy 

was volgens Smuts te swaar belaai en daarom het die premier

82. Die Burger, 27 Maart 1948.

83. Die Burqer, 31 Januarie 1948.
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sy werklas verlig, maar bo en behalwe dit is hy ook as adjunk-
• 84)

premier aangestel. Hancock beweer dat dit ’n fout van Smuts

was, want 85)"^e had delivered himself into the hands

of his enemies". Die aanstelling het die gissings dat Smuts

na die verkiesing as premier sou bedank en dat Hofmeyr hom

sou opvolg, net vaster gestalte gegee. Daarom beweer Die

Burger dat die aanstelling van Hofmeyr net nog ’n bewys was

dat ’n stem vir Smuts, eintlik 'n stem vir Hofmeyr as premier
86)

van Suid-Afrika beteken het. Dit is tydens die verkiesingstyd-

perk soos manna uit die hemel deur die koerant opgeraap en
87)

baie effektief aangewend. Die herskommeling van die kabinet

is deur Die Burger as ’n verkiesingsflater beskou aangesien

dit opnuut die aandag op die swakheid van die kabinet gevestig
' 88) 

het, wat volgens die koerant baie stemme vir Smuts sou kos.

Die tweede aangeleentheid het gehandel oor Smuts se verbondenheid 

aan Brittanje. Gedurende Januarie 1948 ontvang Suid-Afrika 

die ontstellende nuus dat die Britse markte vir Suid-Afrikaanse 

produkte gesluit is om sodoende die Britse ekonomie die geleent

heid te bied om van ’n reeks skokke te herstel. Die Burger 

het die Britse stap gëïnterpreteer as ’n bewys dat die lojaliteit 

tussen Brittanje en Smuts geensins wedersydse diepte gehad
OQ] ,

het nie. Die stap het verder ook probleme geskep tussen

nyweraars wat V.P.-ondersteuners was en Smuts omdat hulle dramaties
. 90)

deur hierdie Britse aankondiging geraak is.

’n Derde saak wat Smuts en die V.P. op die verdediging geplaas

het, was Malan se taktiek om nie ’n tradisionele mosie van wantroue

in die regering in te stel nie, maar ’n mosie in verband met
. 91)

die kleurvraagstuk, om juis daardeur die aandag daarop te vestig.

84. Die Burger, 16 Januarie 1948
85. Hancock, Smuts, p. 497.

86. Die Burqer, 17 Januarie 1948.

87. Sien hoofstuk 10.5.3.3

88. Die Burqer, 19 Januarie 1948.

89. Die Burqer, 31 Januarie 1948.

90. Die Burqer, 26 Januarie 1948
91. Die Burqer, 21 Januarie 1948.
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Hierdie taktiek is meermale deurdie N.P. in die Parlement gebruik, 

naamlik om ’n debat met ’n goedgeformuleerde mosie aan die gang

te sit. Die mosie van Malan was 'n poging om groter duidelikheid 

oor die onderwerp te verkry, waardeur die algemene publiek

ook die vraagstuk beter kon beoordeel. Malan het Smuts daardeur 

gedwing om die regering se beleid te verdedig, en sodoende

veral die beleid se nadele soveel meer voor die kiesers bloot
,- . 92)

te le. Tien dae later is hierdie mosie verslaan, maar

die waarde daarvan lê daarin opgesluit dat die mosie van Malan

die begin was van die N.P. se verkiesingsveldtog. Hierna sou

die N.P. meer besonderhede oor hul kleurbeleid verskaf en soos

die verkiesingstryd ontwikkel het, het die vraagstuk tot die

vernaamste strydpunt ontwikkel. Die Burger se aandeel hierin 

was van kardinale belang, aangesien die koerant die beleid

volledig uiteengesit en verdedig het. Aan die begin van 1948

vat Die Burger sy taak soos volg saam: "Dr. Malan aanvaar die

toestand soos dit is. Wat klaar geblyk het ’n mislukking te

wees, moet verdwyn, en in die plek daarvan moet iets nuuts

en doeltreffends kom. Die regering daarenteen wil verder op 

die verkeerde weg voortjaag, in die hoop dat hy uiteindelik 

tog by die regte bestemming sal uitkom. Ons herhaal: dit
)

is meer as dwaas; dit is gevaarlik".

10.5.2 Manifeste

Die gebruik het na 1910 ontstaan dat ’n politieke party net 

voor ’n verkiesing ’n manifes of verkiesingsprogram uitgevaardig 

het waarin sy belangrikste beginsels en doelstellings uiteengesit 

word. Die kiesers word dan versoek om die beginsels en doelstel

lings te onderskryf deur hul steun en stem vir die betrokke 

party uit te bring.

92. Parlementere debatte. vol. 62, 1948, kol. 63 - 64.

93. Die Burger, 21 Januarie 1948.
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Die N.P. het sy manifes op 20 April 1948 tydens ’n groot vergade

ring wat deur Malan in die Paarl toegespreek is, bekendgestel. 

Met hierdie verklaring het Malan en die N.P. die inisiatief 

in die veldtog geneem en dit net nooit weer verloor nie. 

Voordat hy ’n opsomming van die hoofpunte van die N.P. se beleid 

gestel het, het hy eers sy party se aanklag teen die regering 

uiteengesit, omdat hy daardeur die manifes in die regte lig 

sou kon stel. Malan het ’n breedvoerige uiteensetting gegee 

van drie strydvrae waaroor die verkiesing vir die N.P. primer 

gehandel het. In die eerste plek sou dit oor die klag

van wanadministrasie deur die regering handel en tweedens sou 

dit die verskil tussen die N.P. se kleurbeleid en die regering 

se laat-maar-loop kleurbeleid uitstippel. Laastens is die

kommunistiese bedreiging voorgehou as ’n vraagstuk waarteen die
94)

N.P. daadwerklike optrede beplan het. Aan al drie hierdie 

strydvrae het Die Burger hom jarelank meedoënloos gewy en onomwonde 

die voordele van die N.P. se beleid ten opsigte daarvan beklemtoon. 

Daarom was dit vir Die Burger maklik en logies om hierdie kern- 

vraagstukke in die verkiesingstryd sentraal te plaas.

Ses dae later het die V.P. se hoofkantoor ook ’n manifes uitgereik. 

Die Burger se kommentaar hierop was dat die kiesers eerder

sal oordeel volgens prestasies van die verlede as volgens ’n
95)

klomp beloftes vir die toekoms en daarmee het Die Burger

te kenne gegee dat die manifes niks anders as ’n klomp beloftes 

was nie.

Vir die V.P. was die behoud en instandhouding van die Westerse 

demokrasie, nasionale eenheid en voile en hartlike samewerking 

binne die Britse Gemenebes van kardinale belang. Verder is 

daar aandag aan verdediging, nywerhede en die landbou gegee.

Oor die gekleurdes is verklaar dat voortgegaan sou word met
96 )

die party se huidige beleid. ' "Dawie" het op sarkastiese

94. Die Burger, 21 April 1948.
93. Die Burger, 27 April 1948.

96. Cape Times, 26 April 1948.
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wyse dit ’n "koddige dokument" genoem en beweer dat dit hom 

laat wonder of die regering in die loop van die jare opsetlik 

’n klomp vraagstukke geskep het om dit later weer te probeer 
97.)

oplos. Daardeur het Die Burger duidelik te kenne gegee dat 

hy die V.P. gereeld oor sy landsadministrasie sou aanval.

Die opstellers van die V.P. se manifes het die hele politieke

terrein probeer dek. Dit is te betwyfel of dit egter veel

indruk op die kiesers gemaak het, want tydens die verkiesingstryd

het die V.P. opmerklik minder klem op sy beleid gelê as wat

die N.P. gedoen het. Van die regeringskoerante was nie baie

gelukkig met die manifes nie en daarom noem Heard dit "...

weary, stale, flat and unprofitable. It was also, af course,
98)

unexceptionable".

* Die uitslag van die 1948-verkiesing word soms verklaar met 

die stelling dat die apartheidskreet dit vir die N.P. gewen 

het. Indien dit voetstoots aanvaar word, is dit ’n miskenning

van die totale omstandighede waarbinne die verkiesing afgespeel 

het. Vir die verkryging van ’n objektiewe verklaring moet die

hele aanloop en verloop van die verkiesingsveldtog onder die 

loep geneem word. Wanneer die belangrikste vraagstukke waaroor 

in die tyd in Die Burger verslag gedoen is, met die N.P. se 

manifes vergelyk word, blyk dit duidelik dat apartheid, oftewel 

die N.P. se kleurbeleid, slegs een van ’n reeks faktore was 

wat die Smuts-regering tot ’n val gebring het.

9/. Die Burger, 28 April 1948.

98. K.A. Heard, General Elections in South Africa, 1943 - 1970 (London, 1974), 

p. 33.
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10.5.3 Verkiesingstwispunte

10.5.3.1 Landsadministrasie

Volgens Eric Walker was Smuts se administrasie van die land
99) .

"... not wholly defensible ..." Die rede daarvoor was onder 

meer dat die regering tydens die oorlog in ’n groot mate nagelaat 

het om behoorlik beheer oor die land se administrasie uit te

oefen. Om die toestand verder te vererger, het die regering

in die meer ontspanne na-oorlogse atmosfeer nagelaat om ’n oplos

sing vir die probleme te vind. Die hoe lewenskoste, ernstige 

behuisingstekorte en ’n algemene tekort aan verbruikersgoedere 

was van die sake wat dringende en doeltreffende aandag nodig 

gehad het. Die toestand het aanleiding gegee tot algemene 

ontevredenheid, ook onder regeringsondersteuners.

Die Burger se lesers het nie op hulle laat wag nie en daar

is omtrent daagliks briewe in die koerant gepubliseer wat oor 

die saak gehandel het. Dit was duidelik dat baie lesers en 

veral huisvroue nie die kosskaarste, die lang kostoue en die

duisend-en-een irritasies van die oorlogtyd en daarna kon 

vergeet nie. Die koerant het ook alles in die stryd gewerp 

om juis die lastige: sake op ’n effektiewe wyse vir al sy lesers 

in herinnering te roep. Die koerant sou gereeld juis hieroor 

berig en het selfs die da^ voor die verkiesing voorbladstatus 

aan hierdie saak verleen. Volgens Weber is dit^dc^elbewus 

so beplan om die lesers vir oulaas daaraan te herinner.

Die N.P. het ook ’n hele reeks pamflette, sowel as die gereelde 

Skietgoed, gebruik om hierdie aspek baie deeglik onder die 

kiesers se aandag te bring. Skietgoed het verder op ’n deur-

99. E.A. Walker, A History of Southern Africa (London, 1947), p. 772.

100. Stulz, The Electoral Revival of the N.P., 1934 to 1948, p. 273.

101. Die Burger, 25 Mei 1948.
102. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.
102. U.P.-Argief, Division of Information, Pamflets, Maak 'n Einde daaraan!_S.ft.

verdien beter.
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lopende basis inligting aan die kiesers verskaf waarmee die 

regering en sy ondersteuners gekarnuffel kon word. So word 

die ironiese toestand geskets van "onbekombare produkte" in

Suid-Afrika, wat in werklikheid in groot hoeveelhede na Brittanje
. 104)

uitgevoer word. T.O. Honiball het op ’n baie voortreflike

wyse en oor ’n lang tydperk die toestand in sy spotprente uitgebuit

en veral die V.P.-kabinetslede se onbevoegdheid tot die uiterste

uitgebeeld en hulle so belaglik as moontlik voorgestel.

Selfs die tradisioneel pro-regeringskoerante het alreeds gedurende

1947 hul misnoeë begin uitspreek oor die onvermoë van die regering 

om onder meer die behuising- en al die ander tekorte suksesvol 

op te los.

Tekorte was nie alleen beperk tot voedsel en behuising nie.

Daar was ook ’n stygende werkloosheid onder die blankes, veral

in die stede, te bespeur. Die getal aansoeke van werklose blankes

aan die Departement van Arbeid het tussen 1945 en 1948 vanaf

76 000 tot 139 000 gestyg.^^He midde van die vraagstuk het
108)

die regering nogtans ’n verskerpte immigrasieveldtog geloods.

In November 194£ het Smuts verklaar dat immigrasie moontlik 

die blanke bevolking in Suid-Afrika van ondergang kon red. 

Gedurende Augustus 1946 het hy die hoofbestuur van die V.P. 

ingelig oor die regering se voorneme om groot getalle immigrante, 

tot ongeveer 50 000 per jaar, vanaf Europa na Suid-Afrika te

104. Skietqoed, no. 4, Mei 1947 en no. 1, Februarie 1948. '

105. Cape Argus, 19 February 1947; Cape Times, 8 April en 16 May 1947.

106. Stulz, The Electoral Revival of the N.P., 1934 to 1948, p. 280.

107. Botha, Die Parlementere Verkiesing, 1948, p. 81.

108. Pie 8urger, 16 November 1945.
109- Die Burqer, 15 Augustus 1946; Stulz, The Electoral Revival of the N.P^ 

1934 to 1948, P.-. 465,
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Die Burger het met groot aggressie teen sodanige immigrasie

beswaar aangeteken. Die koerant het daarop gewys dat die

meerderheid van sulke immigrante vanuit Brittanje afkomstig
110)

was; derhalwe wou Smuts met die immigrasie eintlik net die
111)

Afrikaanssprekendes onderploeg. Verdere klagtes teen die

regering se immigrasieplan was dat daar nie eens genoeg werk

en huise vir alle Suid-Afrikaners was nie en dat daar nie eens

voldoende opleidingsgeriewe vir Suid-Afrika se eie vakmanne 
112)

bestaan het nie. Skietgoed het op sy beurt beweer dat tussen

Januarie en Oktober 1947 oor die 5 000 opgeleide tegnici as

immigrante Suid-Afrika binnegekom het, maar tussen 1944 en

1946 is daar 32 612 aansoeke van Suid-Afrikaners ontvang om

as vakmanne opgelei te word, van wie slegs 1 200 deur die regering

as vakleerlinge aanvaar kon word, weens die gebrek aan opleidings- 
1131

geriewe. T>ie boodskap aan die kiesers was dus duidelik dat

die V.P. die immigrante bo sy eie mense stel. Die saak is ook

in die verkiesingspamflette onder die aandag van die kiesers

gebring. Daar is veral 'n effektiewe pamflet, "’n Roekelose
114)

Regeringsplan", in groot getalle hieroor in die Unie versprei.

Soos dit ’n opposisieparty betaam, het die N.P. nie net die 

regering gekritiseer nie, maar ook ’n alternatiewe . beleid in 

die vooruitsig gestel. Een daarvan was die party se sosiaal- 

ekonomiese plan wat alreeds in 1944 aangekondig is. Die skema 

het beleidsvoorskrifte vir die landbou, nywerheidsontwikkeling, 

mynbedryf, handel en verkeerswee, bankwese, desimale geldstelsel, 

arbeid, volkswelsyn en volksgesondheid uiteengesit. Die-stigting 

van ’n sentrale ekonomiese raad om behoorlike uitvoering aan 

die skema te kan gee, is ook aanbeveel. Die skema het op die

110. Die Burger, 7 Mei 1946.

111. Die Burger, 17 Augustus 1946.

112. Die Burger, 24 September 1947.

113. Skietgoed, no. 2, Maart 1948.
114. v.P.-Argief, Divisiono.f'Information, Pamflets, ’n Roekeloos Regeringspan!
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beginsel berus dat die volk ’n morele en ekonomiese eenheid

is en dat menslike waardes en behoeftes hoër as blote finan-
115)

siele belange geag word. Tydens die verkiesing het Die

Burger na aanleiding van die voorgestelde plan, ’n byna weerlose

V.P. oor sy swak landsadministrasie doelgerig aangeval en onder

meer beweer dat die regering "... in sy binnelandse administrasie

’n verregaande onbevoegdheid, kortsigtigheid en onmag aan die

dag gelê het wat selfs by die bestuur van ’n private besigheid
116)

vir geen dag lank gedoog sou word nie1'.

10.5.3.2 Kommunisme

Om die N.P. en Die Burger se propaganda ten opsigte van Kommunisme 

ten voile te begryp moet dit teen die agtergrond van gebeure 

in sowel die buiteland as Suid-Afrika gesien word. Die N.P. 

se standpunt ten opsigte van Kommunisme was reeds jare tevore 

uitgewerk en in pamfletvorm versprei en daarom het die N.P. 

as antwoord sowel 'n duidelike beleid as ’n aksieplan gehad.

Veral die gebeure in Oos-Europa het Die Burger aangevuur om

aanhoudend op die gevare van Kommunisme in Suid-Afrika te wys.

Voor die einde van die Tweede Wereldoorlog het die koerant

Malan se standpunt gesteun dat die Yalta-ooreenkoms aanleiding
117)

kon gee tot Kommunistiese oorheersing van Europa. Gedurende

Maart het Smuts in ’n paar toesprake die aandag op die wêreldwye 

bedreiging van Kommunisme gevestig, maar die N.P. het hom aan 

sy binnelandse hantering daarvan oor die kole gehaal. Malan 

het beweer dat Smuts die bedreiging deurgaans geïgnoreer het 

en hardnekkig geweier het om teen die Kommunistiese Party en

115. D.F. Malan-versameling, 1/1/2385, Die H.N.P. se Ekonomiese Plan vir Suid- 

Afrika.
116. Die Burger, 21 April 1948.

117. Die Burger, 18 Februarie 1945.
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sy meelopers op te tree. Daarmee saam het Die Burger beweer 

dat Smuts politieke munt uit die Kommunistiese oorwinning in 

Oos-Europa wou slaan deur die kiesers daarmee die skrik op 

die lyf te jaag, maar binnelands het hy Gods water oor Gods 

akker laat loop.

Vir Die Burqer was dit 'n onlogiese houding van Smuts om Kommunisme 

in die buiteland te veroordeel, maar teTwille van 'n V.P.-oorwin-

ning was hy bereid om met die Arbeidersparty en die Springbok
119)

Legioen, wat sterk Kommunistiese bande gehad het, saam te werk.

Die rubriekskrywer "Dawie" en die tekenaar Honiball het saamgespan 

om die "samewerking" tussen Smuts en die Kommunistiese Party
120)

en sy meelopers gereeld onder die lesers se aandag te bring.

D.J. Kotzé beweer dat die ledetal van die Kommunistiese Party

na 1941 aansienlik toegeneem het, tot ongeveer 2000 in 1951.

Op die oog af was dit ’n klein getal, maar volgens Kotzé was

die lede oor ’n baie wye veld aktief. Partylede soos Jack Hodgson

en Cecil Williams was in die Springbok Legioen bedrywig. Daar

is ook verskeie lede van die Kommunistiese Party in die stadsrade

van Kaapstad, Johannesburg, Durban en Oos-Londen verkies.

In Augustus 1946 het die Kommunis J.B. Marks as leier van die
121)

groot mynstaking opgetree. Soos aangehaal deur Tothill,

beweer Lincoln MacVeagh: "As long as the Native question exists

in South Africa in anything like its present form, Communism
122)

will always be a menace here". Dit is duidelik dat daar 

wel Kommunistiese bedrywighede was, maar om dit, soos Die Burger 

soms beweer het, as die grootste gevaar in Suid-Afrika te beskou, 

was teen 1948 vergesog.

Die Burger wou verder probeer bewys dat alle vorme van agitasie 

teengestaan moes word. Volgens .die koerant was dit daarom 

naïef om te glo dat die Kommunistiese Party nie met die Kommunisme

118. Parlementere debatte, vol. 63, 1948, kol. 3269 - 3275.

119. Die Burger, 16 Maart, 2, 23 April en 13 Mei 1948.

120. Sien voorbeeld.

121. O.J. Kotzé, Kommunisme Vandag, (Kaapstad, 1977), pp. 100-101.
122. Tothill, The 1943 general election, p. 122.
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van oorsee in verband gebring kon word nie. Smuts het gereeld 

verklaar dat die V.P. teen Kommunisme gekant was, maar voet

by stuk gehou dat ’n demokratiese staat soos Suid-Afrika aan
' 123)die party bestaansreg moes bly verleen. Dit onderstreep

die koerant se standpunt en daarom het Die Burger geglo dat

'n totale verbod van alle bedrywighede van die Kommunistiese
124)

Party alle onnodige agitasie sou stuit. Dit is dus nie

vreemd dat die N.P., nadat hy aan bewind gekom het, Kommunisme 

in Suid-Afrika deur middel van wetgewing verbied het nie.

Die Burger het die saak nog wyer laat uitkring, deur dit aan 

die kleurvraagstuk te koppel. Smuts self het al in 1945 verklaar

dat Kommunisme onder die gekleurdes ’n groter gevaar as onder
125)

die blankes ingehou het. Die Burger berig dat Smuts destyds

bewus geword het van die sterk element van opswepery teen blankes

waarmee die Kommunisme onder die gekleurdes in Suid-Afrika

besig was. Dit beskou die koerant as nog ’n noodsaaklike rede

waarom Kommunisme ten sterkste teengestaan moes word.^^ Vroeg

in 1948 het daar ’n pamflet, Die Kommunistiese Gevaar, in Engels

en Afrikaans in sirkulasie gekom. Dit is deur Eric Louw opgestel

en deur die N.P. se inligtingsburo versprei. Daarin word Smuts

goed oor die kole genaal vir sy "nala.tige houding" teenoor
127)

die Kommunisme in Suid-Afrika.

Die N.P. en Die Burger was nie alleen in die stryd nie, maar

is deur die N.G. Kerk gesteun. Vroeg in 1948 het diérkerk onder

meer ’n kongres oor die Kommunistiese gevaar gehou. Daarna

is verskeie afgevaardigdes na Smuts gestuur om hom tot aksie
128)

aan te spoor, maar sonder sukses. Hierdie "samewerking" 

tussen koerant en kerk moes ’n groot invloed op baie kiesers 

gehad het, want die meerderheid Afrikaanssprekendes was lidmate 

van die kerk.

123. Cape Argus, 23 November 1945.

124. Kotzé , Kommunisme Vandag, p. 101.

125. Cape Argus, 23 November 1945.

126. Die Burqer, 24 April en 7 Mei 1948.

127. V.P.-Argief, Division of Information, Pamflets, Die Kommunistiese Gevaar.
128. Botha, Die Parlementere Verkiesing 1948, p. 93.
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Gedurende die verkiesingstryd het Malan die regering aangeval 

omdat hy te "vriendelik" was met organisasies soos die Springbok

Legioen en Vriende van die Sowjet-Unie, wat sterk Kommunistiese
129) ' ■

bande gehad het. Met hierdie aanval sou Honiball en veral 

"Dawie" akkoord gaan en heerlike humor aan die twispunt verleen.

Al was daar definitiewe Kommunistiese agitasie en optrede in 

Suid-Afrika te bespeur en al het Smuts hom daarteen uitgespreek, 

het Die Burger veral Kommunisme as ’n skrikbeeld aan sy lesers 

voorgehou. Dat Kommuniste wel bedrywig was, is waar; tog 

het Die Burger in ’n groot mate ter wille van politieke gewin 

so opspraakwekkend as moontlik daaroor berig.

10.5.3.3 Hofmeyr - verkiesing?

Die oggend van die verkiesing het daar ’n besonderse spotprent 

op Die Burger se voorblad verskyn."^^Dit het Smuts uitgebeeld 

wat ’n groot swart skaduwee oor Suid-Afrika werp maai; die skadubeeld 

van Hofmeyr word op die kaart van Suid-Afrika gewerp. Dit 

het simbolies vir Die Burger beteken dat, indien Smuts die 

verkiesing sou wen, Hofmeyr hom outomaties sou opvolg, waarna 

hy met sy beleid van gelykstelling, soos Die Burger dit gesien 

het, tussen blank en gekleurd, uiteindelik daarvoor verantwoorde- 

lik kon wees dat gekleurdes Suid-Afrika sou regeer.

Hofmeyr en sy standpunte sou ’n belangrike rol in die N.P.-propa

ganda teen die V.P. se hantering van gekleurdes speel. Hy

het onder meer geglo dat die liberalisme die beginsels bevat
131)

waarmee die vryheid van die individu beskerm kon word.

129. Parlementere debatte, vol. 63, 1948, kol. 3214.
130. Die Burger, 26 Mei 1948.
131. A. Paton, Hofmeyr, (Cape Town, 1964), p. 172.
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Die Burger het lank voor die 1948-verkiesing vir Hofmeyr en

sy politieke standpunte as ’n gevaar vir blanke heerskappy in 

Suid-Afrika aan sy lesers voorgehou. Dat Hofmeyr ’n omstrede 

politieke figuur was, is nie te betwyfel nie, want sprekers

van beide partye, N.P. sowel as die V.P., het gereeld na sy 

sieninge verwys. In die tydperk voor die verkiesing het daar

soveel verwarring oor Hofmeyr se uitlatings binne die V.P.-

beleid bestaan dat selfs V .P.-ministers ontken het dat Hofmeyr
133)

amptelike V.P.-beleid weergegee het, maar slegs sy eie sieninge.

Die Burger en ander N.P.-propagandiste was in ’n groot mate 

suksesvol deur ’n etiket om Hofmeyr se nek te hang dat hy ’n

voorstander van "gelykstelling" is. Hofmeyr se werkywer en

vermoëns het hom na 1939 ’n senior ministersposisie besorg,
134)

sodat daar gereeld na hom as ’n politieke ster verwys is.

Vir Die Burger het die opkoms van Hofmeyr hand aan hand met
135)

die verergering van Suid-Afrika se rassevraagstuk gegaan. 

Daarom het die koerant met verloop van tyd ’n onvleiende beeld 

van Hofmeyr begin opbou wat die meeste Afrikaanssprekendes 

met agterdog en minagting beje'en het. Daarom is dit nie vreemd 

dat die kloof tussen Hofmeyr en die Afrikaanssprekendes al 

hoe dieper geword het nie.

In Junie 1947 het die koerant al beweer dat die volgende ver-
136)

kiesing ’n Hofmeyr-een sou wees. Die Burger het hierna omtrent

geen steen onaangeroer gelaat rsie om Hofmeyr voor te hou as die

een wat die blankes aan die gekleurdes sou uitverkoop. Tussen

November 1947 en Mei 1948 het daar meer as 30 hoofartikels

Die Burqer verskyn met die strekking dat Hofmeyr se "gelykstel- 

lingsbeleid" die einde van die blanke beskawing in Suid-Afrika 

sou beteken. So beweer Die Burger op 21 April 1948:

132. Die Burger, 29 Maart en 23 Oktober 1946.

133. Die Burger, 22 April 1948.

134. Paton, Hofmeyr, p. 164.
135. Die Burqer, 8 April 1943 & 21 September 1944.

136. Die Burqer, 27 en 29 November 1947.
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"Want dan sal dit nie te lank duur eerdat die blanke beskawing 

ten onder sal gaan nie. Dit is die waarheid wat elke kieser 

onder die oe moet sien. Wee Suid-Afrika as die aanstaande 

verkiesing ten gunste van mnr. Hofmeyr uitval!"

Smuts, in ’n poging om sake vir die V.P. te beredder, het op

die V.P.-kongres in 1947 te Bloemfontein verklaar dat Hofmeyr
137)

slegs die menseregte van gekleurdes wil uitlig. Daarom het
138)Smuts daarna gereeld die aanvalle op Hofmeyr as onsin afgemaaR.

Aan die begin van 1948 het Smuts vir Hofmeyr amptelik as adjunk-

premier aangestel en soos Hancock dit stel, "He had delivered
139)

himself into the hands of his enemies". Daarmee wou Hancock 

verklaar dat Smuts onbewus was van die sterk gevoel wat teen

Hofmeyr aan die oplaai was.

Vir Die Burger was dit egter ’n baie welkome verkiesingsfoefie

om Hofmeyr en sy sieninge asook Smuts se waarskynlike benoeming

van Hofmeyr as sy opvolger, op verskillende maniere aan die
140)

publiek op te dis. Volgens Weber was dit ’n beplande verkies-

ingstegniek om Hofmeyr as die belaglikste karakter in die ver-
141) ikiesing uit te sonder. Hofmeyr was dus ’n maklike en ’n ideale

skyf vir Honiball, Die Burger se spotprenttekenaar. Weinig 

spotprente vanaf Maart 1948 tot en met die verkiesing was sonder 

’n Hofmeyr-figuur. Hy is deurgaans met ’n swart poppie in die

hand voorgestel om sy betrokkenheid by die gekleurdes uit te 

beeld. Honiball se spotprente het hom blykbaar nie aangestaan 

nie, want in 1947 het hy ’n striemende aanval op Honiball en

Die Burger gelewer. Hierna plaas die koerant ’n nog meer "gevoel-

lose" spotprent, "Huil Baba, Huil" waarin Hofmeyr as ’n baba
142)

voorgestel word wat oor Die Burger se gedurige spot huil.

137. Die Burqer, 23 April 1948.

138. Die Burqer, 24 Mei 1948.

139. Hancock, Smuts, p. 497.

140. Sien spotprente en "Dawie".

141. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.

142. Die Burqer, 29 April 1947.
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In die hoofartikel van dieselfde dag beweer die koerant dat 

geen spotprent werklik die grootheid uit ’n leier van formaat 

kan haal nie en daarom is Hofmeyr se bohaai sprekend van sy 

karakter as leier.

"Dawie", die rubriekskrywer, sou gereeld rympies inspan om 

met Hofmeyr die draak te steek, veral met hom as aangewese 

opvolger van Smuts.

"Heil die Kroonprins!

Heil die Kroonprins! Hoffie op!

Hou die Adjunk-F’uhrer dop!

Vrae, onrus, angste, twyfel - 

Selfs getroue harte weifel".

Dit was vir Die Burger ’n uitgemaakte saak dat Hofmeyr vir Smuts
145)

as premier sou opvolg. Juis daarom was dit vir die koerant

gebiedend noodsaaklik dat sy "gelykstellingsbeleid" aan die

lesers bekend gestel moes word, want daar het geen twyfel by

Die Burger bestaan dat Hofmeyr dit onverwyld sou implementeer

as hy die premierskap sou oorneem n i e . ^ ^  Ter aanvulling het

die N.P. se inligtingsburo 'n pamflet met die opskrif, "Minister

Hofmeyr, toekomstige leier van die V.P.; sy verlede, sy hede
147) .

en sy toekoms", in goot getalle landwyd versprei. Daarin

is al Hofmeyr se politieke standpunte in verband met die "gelyk

stellingsbeleid" vanaf 1938 gepubliseer.

Met al die propaganda is dit nie vreemd dat die gevaar van 

Hofmeyr en sy "gelykstellingsbeleid", veral sedert die laaste 

helfte van 1947 .tot en met Mei 1948, in Die Burger se briewekolomme

143. Die Burqer, 23 Junie 1944.
144. Die Burger, 17 Januarie 1948.

145. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986.
146. Die Burger, 30 Maart, 3 April, 11 September en 5 Oktober 1946 & 26 Februarie,

22 Maart, 16 April 1947 & 31 Januarie, 24 April, 19 en 21 Mei 1948.

147. V.P.-Argief, Division of Information, Pamflets.
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as die dreigendste probleem vir die blankes in Suid-Afrika 

bespreek is nie. Dit toon ook dat die koerant se propaganda 

teen Hofmeyr ’n besliste invloed op van sy lesers uitgeoefen

het.

Die sterk N.P.-propaganda het dit vir Hofmeyr onmoontlik gemaak
■ • -i.i i. • - 148) . 1om enige van sy vonge uitlatmgs te weerle . Al was van

die verduidelikings van hom korrek gewees, was sy siening van

rasse in Suid-Afrika en veral die verhoudinge tussen die rassegroepe

steeds net meer liberaal as die van die meerderheid blankes
149)

in Suid-Afrika. Juis daarom was dit so h goeie troefkaart 

van die N.P. en Die Burger om van Hofmeyr ’n skrikbeeld op te 

bou. Selfs die meerderheid V.P.-ondersteuners het geen sin 

in Hofmeyr se :.ideologiee gehad of dit selfs positief verstaan

n i e , ^ ^  en daarom is selfs hulle tot potensiële N.P.-kiesers 

beïnvloed.

Al het Hofmeyr voor die verkiesingsdatum tevergeefs probeer 

o m  van sy liberale beeld ontslae te raak, het veral Die Burqer

deeglik gesorg dat sy lesers nie tot ander oortuigings gebring 

word nie. Die koerant het met sy waarskuwings voortgegaan

dat ’n stem vir Smuts ’n stem vir Hofmeyr sou beteken. Waar of

onwaar, hierdie propaganda het op verkiesingsdag sy doeltreffend- 

heid bewys.

10.5.3.4 Apartheid?

Die langverwagte Fagan-verslag is uiteindelik in Februarie 

1948 aan die regering voorgele. Dit was ’n diepgaande wetenskap-

like ondersoek wat die werklikhede van verindustrialisering 

verreken het. Die kommissie het apartheid of algehele skeiding

148. Cape Times, 26 April & 22 May 1948; Die Burger, 11 Mei 1948.
149. Stulz, The Electoral Revival of the N.P. 1934 to 1948, p. 229.

150. Barnard & Marais, Die V.P., p. 65.
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as onprakties beskou omdat die verstedeliking van die swartes

’n natuurlike ekonomiese verskynsel was. Dit kan nie gestuit

of omgekeer word nie. Die stede het ook oor 'n permanente swart

bevolking beskik. Hulle kan nie bloot teruggestuur word, of
151)

as tydelike besoekers beskou word nie.

Volgens die kommissie was gelykstelling ook nie ’n oplossing

nie, want dit hou nie rekening met die verskille tussen blankes

en swartes nie. Die derde moontlikheid was om die permanente

naasbestaan en die ekonomiese interafhanklikheid tussen die

rasse te erken. Terselfdertyd moes rekening gehou word met

die verskille tussen blank en gekleurd. Die kommissie het

die laaste moontlikheid aanbeveel, hoewel hy erken het dat

dit vaag was. Smuts het die kommissie se aanbevelings aanvaar,
152)

want dit het nie van sy eie sienswyse verskil nie.

Die Burger het die Fagan-verslag dadelik verwerp en dit slegs
■ 153) '

’n politieke maneuver genoem. Volgens die koerant is die

kommissie volgens hul opdrag gekniehalter om die werklike probleem

van swart oorheersing te bespreek of te ondersoek. Die

verslag is verder openlik gekritiseer deur ’n groot groep dosenll

van die Universiteit van Stellenbosch, wat in ’n verklaring

die inhoud teengestaan het. Daarin is onder meer beweer dat

Fagan slegs op ekonomiese aspekte gelet het en die belangrike

sosiale en politieke aspekte buite rekening gelaat het. Volgens

hulle sou die swart volke mettertyd vry wil word en indien

hulle dit nie in hul eie gebiede word nie, sal hulle dit in

een staat saam met die blankes moet word. Dit sou volgens

die groep akademici die einde van die blankes se vryheid beteken

151. Barnard & Marais, Die V.P., p. 63.

152. Muller, Vyfhonderd Jaar Suid-flfrikaanse Geskiedenis, pp. 466 - 467.

153. Ibid., p. 51.; Botha, Die Parlementere Verkiesing van 1948, 

p. 124.
154. Die Burger, 6 April 1948.
155. onder andere, E.C. Pienaar, J.G. Meiring, J.A. Wiid, W.A. Joubert, G.G. 

Cillié en 70 anderdosente.
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het. Daarom het hulle apartheid as die beste langtermynoplossing 
156)

gesteun. Hierdie volledig ondertekende verklaring moes

baie kiesers be'indruk het. Die Fagan-verslag het dus op ’n 

uiters geskikte tydstip vir die N.P. op die politieke tafel 

verskyn.

Die Fagan-verslag was te laat om toegepas te word en vir die

V.P. het dit weinig praktiese voordele ingehou. Aan. die een

kant het agterbuurttoestande en werksverdringing vir die arm

verstedelikte Afrikaner wesenlike gevaar ingehou terwyl aan

die ander kant die erkenning van swart verstedeliking sou beteken
157)

dat boere goedkoop arbeid kon verloor. Beide groepe sou

dus in groot getalle teen Smuts stem: eersgenoemde om klasseredes

en laasgenoemde om finansiële redes. Die verbandskap tussen 

werkers en boere het in 1948 vir die opposisie vrugte afgewerp.

Die Parlementsitting van 1948, soos alreeds genoem, is met

’n mosie oor die kleurvraaqstuk inqelei. Vir Die Burger was
158)

dit ’n omvattende mosie oor die behoud van blanke voogdyskap.

Volgens Thom was dit niks anders as ’n frontaanval op Smuts
159)

en sy beleid nie. Die Burger het dit verder onder sy lesers

se aandag gebring dat die V.P. eintlik beleidloos was en daarom 

was dit volgens die koerant noodsaaklik dat die leiding uit 

die regering se hande geneem moes word om so die blankes se 

toekoms te verseker.^

Die Burger som die beleid van apartheid en sy doelstellings 

goed op as hy beweer dat die doel van enige kleurbeleid tweerlei 

behoort te wees. "Eerstens moet dit kragtig daartoe meewerk 

om die voortbestaan van die Westerse beskawing in ons land,

156. Die Burger, 15 en 20 Mei 1948.
157. A.J. Posthuma, "Waarom die V.P. van Generaal J.C. Smuts die Algemene 

Verkiesing van 1948 verloor het", Gister en Vandag, No. 17, April 1989, p. 15.

158. Die Burger, 17 Januarie 1948.

159. Thom, D.F. Malan, p. 189.

160. Die Burger, 20 en 27 Januarie 1948.
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en van die blanke bevolking as sy draer, te handhaaf en te 

beveilig.. Tweedens moet dit gegrond wees op die Christelike 

beginsels van reg en billikheid en moet dit reg laat geskied 

aan die billike aspirasies van die nie-blanke rasse. Die nie- 

blanke moet voile kans kry om sy eie besondere volksaard en 

karakter te behou en te ontwikkel. Elke vorm van onderdrukking 

is volkskadelik en verwerplik en moet uiteindelik lei tot wrywing, 

rassevyandskap en ’n geweldige botsing. Vir die koerant voldoen 

die N.P. se beleid daaraan, maar die V.P. s'n glad nie, want 

"Vir sover daar van 'n beleid sprake kan wees, beweeg dit in 

die rigting van die steeds intensiewer verstedeliking van die 

naturel, die geleidelike verwydering van die kleurslagbome 

en kleurlyne en die verlening van politieke regte aan die naturel 

namate hy dan die bewys sou lewer dat hy bevoeg is om demokratiese 

regte uit te oefen".

Die Burger en "Dawie" het gereeld berigte geplaas dat die N.P.

se kleurbeleid besig was om by die kiesers ingang te vind.

Daarvolgens het verskeie gewone V.P.-lede hulle openlik by

die N.P. aangesluit as gevolg van die N.P. se voorgestelde
162)

bantering van die kleurvraagstuk. Veral op die platteland

het daar ook gedurende die eerste gedeelte van 1948 ’n toenemende
163)

wantroue in die V.P. se kleurbeleid ontstaan. Daarteenoor

het die N.P. se apartheidsbeleid opmerklik vertroue landswyd 

ingeboesem.

Die V.P.-pers en die V.P. het aanvanklik nie besondere aandag 

aan die kleurmosie van Malan gegee n i e . ^ ^  So beskryf die Cape 

Times Malan se kleurmosie as, "... a bombshell is going to 

be a very damb squib".

161. Die Burger, 29 Maart 1948.
162. Die Burger, 17 Junie, 12 September en 3 Desember 1947 & 18 Maart 1948.
163. E.H. Brooks, "South Africa Swings Over", Foreign Affairs, vol. 27, no.

1., October 1948, p. 144.
164. E.A. Tiryakian, "Apartheid and Politics in South Africa", The Journal

of Politics, vol. 22, no. 4, November 1960, p. 685.

165. Cape Times, 9 April 1948.
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Die V.P. se verkiesingsmanifes het ook duidelik van die hele

kleurkwessie weggeskram. Van die 24 klousules in die manifes

het die meeste met die ekonomiese omstandighede van die land

te doen gehad. 51egs klousule 22 het gehandel oor die feit
166)

dat daar ’n stabiele arbeidsmark moes wees.

Volgens Hancock het die "... pro-government papers appeared

to take the line that South Africans had many "other things
167)

to think about besides the general election". Die Cape 

Times en Cape Argus het eers ’n paar weke voor die verkiesing 

begin om verkiesingsnuus op hul voorblaaie te plaas. Die Cape 

Times het vanaf middel-Mei begin om aanhalings van N.P.-voormanne 

te publiseer onder die opskrif "Things they wish they had not 

said". Die koerant het ook in ’n aantal artikels probeer bewys 

dat Fagan se syfers korrek was en dat apartheid nie net maanskyn 

en rose sou wees n i e . ^ ^  Die Burger het dadelik beweer dat 

die kiesers hulle nie deur sulke swak berigte aan die neus

169)
sou laat lei nie.

Die Cape Times het veral moeite gedoen om Hofmeyr se standpunte 

te verdedig. Volgens die koerant was dit belaglik om hom as 

’n persoon voor te stel wat integrasie voorstaan, "... because 

he rejected apartheid, was as untrue as to call Winston Churchill 

anarchist because he rejected r e g i m e n t a t i o n " I n  die V.P. 

se binnekringe is Hofmeyr egter na die verkiesing daarvan beskuldig 

dat hy en sy standpunte een van die hoofoorsake van die nederlaag 

was. E.G. Malherbe beweer onder meer in ’n brief aan Smuts 

dat Hofmeyr, "... verreweg die bekwaamste lid van u Kabinet 

(was). Maar as gevolg vao-sy beklemtoning van abstrakte ideale

166. V.P.-Argief, Division of Information, O.A. Oosthuizen, Statement of the 

United Party Policy, 1948.

167. Hancock, Smuts, p. 503.

168. Cape Times, 29 April 1948.

169. Die Burqer, 1 Mei 1948.

170. Cape Times, 19 April 1948.
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betreffende die nie-blankes juis op hierdie tydstip, het die

Nasionaliste ’n karikatuur van hom en sy idees gemaak en so

’n 'mental stereotype' in die volksgees teen hom en sy idees

opgebou dat dit jare sal neem om daar verby te kom. Daarby

is hy aangewys as u opvolger en eerste minister. Hierdie was

waarskynlik die vernaamste faktor wat bygedra het tot die neerlaag
171)

van die Verenigde Party op die platteland". '

Die algemene verkiesing van Mei 1948 sou beslis watter van 

hierdie twee beleidrigtings, die V.P. of die N.P. s'n, voortaan

in Suid-Afrika gevolg sou word. Die dag van die verkiesing 

het Die Burger die finale oproep tot die kiesers gerig: "Honderd- 

duisende kiesers wat Suid-Afrika as witmansland wil bewaar, 

is besig om na die stembusse dwarsdeur die land op te ruk.

Sluit aan by die stroom teen die uitgebakte Regering met sy

Hofmeyr-kleurbeleid. Dit is u dure plig om nou dadelik u stem
1 7 ? )

te gaan uitbring". 1

10.6 26 Mei 1948: die uitslag

Die Suiderstem, soos die ander V.P.-koerante, het ’n paar dae
173)

voor die verkiesing ’n hewige aanval op die A B. geloods.

Volgens die berigte was selfs sestig van die N.P. se 93 kandidate 

lede van die organisasie. Die koerant het beweer dat die Ar’B. 

na jare van insypeling in alle rade, organisasies en verenigings 

nou gereed was om sy finale doelwit te bereik, naamlik ’n Afrikaans

sprekende republiek. Min. Conroy het ook ’n heftige aanval

op die A.-8. gedoen en beweer dat die organisasie selfs gevaarliker 

as die Kommunisme was. Die Burger het op die aanvalle gereageer 

deur onder meer ’n spotprent met Conroy en Hofmeyr as hooffigare

171. Van der Poel, Selections from the 5muts Papers Vol. VII: E.G. Malherbe 

- J.C. Smuts, 8 September 1948, Vol. 86, no. 143, p. 225.

172. Die Burger, 26 Mei 1948.
173. Die Suiderstem, 20 en 21 Mei 1948.

174. Die Suiderstem, 4 Mei 1948.
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op die voorblad te plaas en te verklaar dat die "vuurwerke"

beplan was om die kiesers se aandag van Hofmeyr se beleid af
175) -

te trek. "Dawie" sou verder beweer dat die onthulling net

bewys hoe bankrot die V.P. was om met sulke propaganda, wat

nie aan die waarheid getoets kon word nie, die verkiesing te
. 176)

probeer wen.

Die V.P. het deurgaans probeer om die Afrikaanssprekende N.P.-

lede as moontlike onderdrukkers van die Engelssprekendes en 

gekleurdes voor te stel. Engelssprekendes is wysgemaak dat

die N.P. hulle politieke regte sou ontneem indien die party

aan bewind sou kom. Die Cape Times het beweer dat Engelsspreken

des in ’n N.P.-republiek geen seggenskap sou hê nie!^^

Die Burger het al hierdie aantygings afgemaak as totale onwaar-

hede. Op die dag van die verkiesing het die koerant met

sy hoofartikel, "Tyd vir ’n nuwe bewind - Stem Nasionaal",

sy verkiesingspropaganda kortliks saamgevat. Volgens die koerant

het die verkiesing gehandel oor kleurverhoudinge, ekonomiese

wanbestuur, die toekoms van die blanke werker, boerdery en

die middelman, Kommunisme, rassevrede en nie oor republikanisme

of oor die N.P. se oorlogsbeleid nie. Die artikel sluit soos

volg af, "En wat Suid-Afrika vra, is dat elke burger sy stem
179)

moet uitbring en by die uitbring daarvan sy gewete moet raadpleeg.

Dit waarvoor Die Burger vanaf 1934 gewerk en gehoop het, is 

op 26 Mei 1948 bewaarheid. Dit was slegs die tweede keer in

Suid-Afrika se geskiedenis dat ’n regering deur die kiesers 

uit die kussings gelig is. Een van die mees beslissende aspekte 

van die oorwinning was die nuwe eensgesindheid wat in die 

Afrikanergeledere ontwaak het.

175. Die Burger, 24 Mei 1948.
176. Die Burger, 21 Mei 1948.
177. Die Burqer, 23 Mei 1948; Cape Times, 24 May 1948.

178. Pie Burger, 25 Mei 1948.

179. Die Burger, 26 Mei 1948.
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Die N.P. het ’n naelskraapse oorwinning behaal. Dor hoe naelskraap 

die oorwinning was, verklaar Stulz dat die N.P. nie aan bewind 

sou kon kom nie indien slegs 91 kiesers in die volgende kiesaf

delings vir die V.P. gestem het: Noordoosrand (N.P.-meerderheid

49), Kimberley-Distrik (N.P.-meerderheid 29) en Victoria-Wes
180)

(N.P .-meerderheid 13). Die N.P. het 70 kiesafdelings verower 

en sy bondgenoot, die A.P., 9. Daarteenoor het die V.P. 65 

kiesafdelings verower en die Arbeidersparty 6. Tesame met 

die 3 Naturelle-verteenwoordigers het hulle oor 74 kiesafdelings 

beskik. Dit het die N.P. met ’n skrale meerderheid uit die 

stryd laat tree.

Met ’n groot banieropskrif, "Nasionaliste aan Bewind", het Die 

Burger die oorwinning aangekondig. Vir die koerant het die 

party werklik ’n Simsonstaak verrig. Die dag na die uitslag 

het Honiball ’n spotprent met die opskrif "Het Daghet Overal" 

in Die Burger gepubliseer. Dit stel Malan voor as die son 

wat Nasionale strale oor Suid-Afrika uitstraal. Met die Nasionale

Pers se leuse as opskrif is laasgenoemde se bydrae tot die
181)

oorwinning baie duidelik uitgebeeld.

In Kaapland het die N.P. 19 van sy 20 kiesafdelings behou. 

Net Hottentots-Holland is aan die V.P. afgestaan. Die N.P. 

het egter die vakante George-kiesafdeling verower en die V.P. 

verslaan in Bredasdorp, Victoria-Wes, Worcester, Malmesbury, 

Paarl en Parow. Die A.P.-kandidate is verder ook in die kiesaf

delings Vryburg en Uitenhage verkies. Dit het aan die N.P./A.P.

28 kiesafdelings in Kaapland besorg. Dit was die eerste keer 

dat die N.P. ’n meerderheid bo die V.P. in die provinsie kon 

behaal, naamlik 28 teenoor die 27 van die V.P. In die Vrystaat 

was die posisie onveranderd deurdat die N.P./A.P. 12 kiesafdelings 

teenoor die 1 van die V.P. gehandhaaf het. In Natal het die

180. Stulz, The Electoral Revival of the N.P., 1934 to 1948, p. 315.

181• Die Burger, 29 Mei 1948.

182. Die Burqer, 28 en 29 Mei 1948.
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N.P. met 1 en die A.P. met 2 vir die eerste keer daarin geslaag 

om kiesafdelings in hierdie provinsie te verower. Natal was 

die enigste provinsie waar die V.P. sy posisie verbeter het, 

deurdat hy ten spyte van bogenoemde verliese sy getal kiesafdelings 

van 6 tot 11 opgestoot het.

Die Transvaalse uitslae was meer dramaties as die res. Die 

N.P. het sy 17 kiesafdelings behou en ’n verdere sewentien verower. 

Daarmee saarn was die A.P. in ’n verdere 4 kiesafdelings suksesvol. 

Van hierdie 21 nuwe kiesafdelings was 6 op die Witwatersrand. 

Die Burger was in die kol met sy voorspelling dat die N.P,

aan die Rand groot opgang sou maak. Ook in Pretoria het die 

N.P. 'n meerderheid van vyf uit agt kiesafdelings verower. 

Volgens Die Burger moet dit toegeskryf word aan groot getalle

blanke mynwerkers, staalwerkers en ander arbeiders wat vir die
184)

N.P. se kleurbeleid gestem het. Die nuutverowerde N.P.-

kiesafdelings aan die Rand en in Pretoria was almal in die 

myn- en nywerheidsgebiede geleë , wat die siening staaf.

Seker die grootste slag vir die V.P. was dat hy die meeste 

van sy plattelandse kiesafdelings, behalwe die in Natal en

Oos-Kaapland, verloor het. Dit het onder andere ingesluit 

dat Smuts sy eie kiesafdeling, Standerton, verloor het. In

1943 het die V.P. 15 van die 23 Transvaalse plattelandse kiesaf

delings verower. Hierdie kiesafdelings is in 1948 almal deur 

die N.P. ingepalm. Dit toon dat die Transvaalse boerderygemeen- 

skap die V.P. op groot skaal verwerp het. Daarom beweer Heard

ten regte dat "... the wind of change that blew the U.P. out
185)

of power, clearly reached gale force in the Transvaal".

183. Die Burqer, 28, 29, 31 Mei en 2 Junie 1948; B.M. Schoeman, Parlementere 
verKiesinqs in Suid-Afrika 1910-1976 (Pretoria, 1977), pp. 274-277T

184. K.A. Heard, General Elections in South Africa, 1943 - 1970 (London, 1974), 
p. 39.

185. Botha, Die Parlementere Verkiesing van 1948, p. 100.
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In Kaapland was die platteland, Die Burger se hinterland, ’n 

ware toets vir die N.P. In 1943 het die V.P. in 34 kiesafdelings 

123 185 stemme behaal en die N.P. in 31 betwiste kiesafdelings 

116 516 stemme. In 1948 het albei partye 29 van 32 moontlike 

kiesafdelings betwis. Die N.P. het 140 513 en die V.P. 105 226 

stemme in die betwiste kiesafdelings behaal. Dit het die N.P. 

se stemtotaal met 22 616 stemme laat toeneem en die V.P. s'n

met 18 132 laat afneem. Dit is dus duidelik dat dit oud-V.P.- 

ondersteuners was wat vir die N.P. gestem het wat die oorwinning 

op die Kaapse platteland binne N.P.-bereik gestel het. Die 

ware invloed van Die Burger kan nie met juistheid bepaal word

nie, maar alles dui daarop dat dit een van die koerant se grootste 

bydraes was om saam met die N.P.-organisasie van die Kaapse 

platteland ’n oorwegend N.P.-ondersteuningsgebied te maak.

Ten spyte van die V.P. se nederlaag het die party nogtans

die grootste getal stemme ontvang, naamlik 547 437. Hierteenoor
186)

het die N.P. 443 278 van die uitgebragte stemme verower.

Die verskil tussen stemme en kiesafdelings is tot ’n groot mate 

toe te skryf aan die feit dat die afbakening van die kiesafdelings 

die N.P. bevoordeel het. Dit is veroorsaak deur die ne'ende

afbakeningskommissie. Soos alreeds aangedui, het die N.P.

goeie voorstelle aan die kommissie voorgelê wat goedgekeur

is. Aangesien die N.P. se krag op die platteland geleë was,

het die voorstelle oor die ontlading van plattelandse kiesafdelings 

gehandel wat in ’n groot mate tot bogenoemde toestand aanleiding 

gegee het. Die kommissie het 68 van die 150 "ontlaai". Agt- 

en-vyftig hiervan is deur die N.P. verower. Dit is vreemd

dat Smuts niks daaraan gedoen het nie. Moontlik het hy geglo 

dat dit onnodig was omdat hy van ’n maklike oorwinning oortuig 

was.

Een van die redes waarom die N.P. met die louere kon wegstap, 

was die feit dat die N.P. dit reggekry het om werklike Afrikaner-

186. Stulz, The Electoral Revival of the N.P., 1934 to 1948, p. 310.
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eenheid voor die verkiesing te bewerkstellig. D.F. Malan beweer

ten regte dat die verkiesing die "... bekroningsdag van Hereni

ging was ..." Dit was ook die rede waarom Die Burger die 

Afrikaanssprekendes na die 1948-verkiesing as ’n politieke mag 

bestempel het. Volgens Stulz was die samewerking tussen

die N.P. en A.P. een van die belangrikste redes vir die groot
188)

swaai na die N.P., veral op die Transvaalse plattelana.

’n Ander rede vir die sterk Afrikaanssprekende stem wat die 

N.P. getrek het, le opgesluit in die Party se vermoë om Afrikaanse 

sentimente so sterk aan te spreek en te ondersteun. Hierin

het Die Burger oor ’n lang tydperk ’n belangrike rol gespeel

om ’n volkstrots by sy lesers te kweek. Die koerant het gereeld

aangetoon dat die N.P. die enigste party was wat die trots 

van die Afrikaanssprekendes kosbaar geag het. In 1948 het 

die meerderheid van die Afrikaanssprekendes hul geloof hierin 

bewys.

Bo en behalwe die redes het die verskillende twispunte tydens 

die verkiesingsveldtog ook in ’n meerdere of mindere mate ’n 

aandeel in die N.P. se oorwinning gehad. Die V.P. het al hierdie

vraagstukke baie verdedigend gehanteer. Daarteenoor het die

N.P. met anti-liberale en reaksionêre voorstelle getoon dat

hy meer op die gemiddelde kieser se vlak as die V.P. was, veral

wat die rassevraagstukke betref. Die vraagstuk het veral op

die platteland ’n belangrike rol in die uitslag gespeel. Vir

Die Burger was dit ’n uitgemaakte saak dat een van die redes

waarom die kiesers nie vir die V.P. gestem het nie, die party 
.. , 189) .

se onvermoë was om die vraagstuk op te los. Die propaganda

van die koerant was tydens die verkiesingstryd juis daarop

187. Die Burger, 21 Julie 1948.

188. Stulz, The Electoral Revival of the N.P., 1934 to 1948, p. 324.

189. Die Burger, 2 en 9 Junie 1948.
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ingestel, sonder inagneming van die praktiese probleme wat 

die oplossing van die vraagstuk bennoeilik het.

Nog 'n bydraende faktor was dat die Afrikaanssprekende kieserstal 

voor die verkiesing aansienlik vermeerder het. Daar was in

1948 224 433 meer geregistreerde kiesers as in 1943. Hulle
. 190)

het grotendeels uit nuwe stemgeregtigde jongmense bestaan

van wie die meerderheid Afrikaanssprekend was. Dit moet verder

aanvaar word dat die meerderheid van die nuwe kiesers vir die

N.P. gestem het.

Die regering se beweerde flirtasie met die Kommunisme is goed
191) ,

deur die N.P. en Die Burger uitgebuit. Die aangeleentheid

het die V.P. verder by die kiesers onder verdenking geplaas.

Nog ’n belangrike aanklag teen die regering het oor sy wanadmini-

strasie gehandel. Die oorlogsinvloed het wyd uitgekring en,

soos Weber beweer, het oorlogsmoegheid ’n groot faktor in die
192)

N.P. se oorwinning geword. Knaende tekorte en irriterende

beheermaatreëls het selfs sommige Engelssprekendes teen die 

V.P. laat stem. Dit beteken egter nie dat groot getalle 

Engelssprekendes wel vir die N.P. gestem het nie. 194)

'n Groot groep van die Afrikaanssprekende oud-soldate en hul

naasbestaandes was ontnugter deur die V.P. se miskenning en
195)

hul onvervulde beloftes.

190. Stulz, The Electoral Revival of the N.P. 1934 to 1948, p. 326; Die Burger, 

28 Julie 1948.
191. Die Burger, 28 Mei en 2, 9 Junie 1948.
192. Onderhoud met P.A. Weber, 20 Januarie 1986; Die Burqer, 9 Junie 1948.

193. Die Burger, 9 Junie 1948.
194. Stulz, The Electoral Revival of the N.P.. 1934 to 1948, pp.306-307.

195. Botha, Die Parlementere Verkiesing van 1948, p. 138.
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Hierdie kiesers sou, anders as in 1943, hulle stemme vir die 

N.P. uitgebring het.

’n Verdere rede vir die V.P. se nederlaag het in swak organisasie 

opgesluit geli. Die party het self erken dat sy organisasie 

nie na wense was nie. Dit het aanleiding gegee tot ’n swak 

propagandastelsel en sodoende kon die V.P. se beleid nie behoorlik 

versprei word nie. Daarteenoor het die N.P. juis uitgeblink 

met puik organisasie. Die Burger het hierin ’n daadwerklike 

ondersteunende rol gespeel om die Afrikaanssprekende kiesers

met goeie propaganda en organisasie te mobiliseer en die N.P.
i_ , . 196)
te laat wen.

---oOo---

196. Stadler, The Party System in S-fl., p. 7.
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SLOTBESKOUING

Die Burger 'se bydrae in die blanke Suid-Afrikaanse partypoli

tiek van die dertiger- en veertigerjare te kan beoordeel, is 

dit noodsaaklik om A.L. Geyer se betrokkenheid daarby te ontleed. 

Hierdie meningsvormer wat homself nooit aan enige groepidee, 

behalwe aan die Nasionale gedagtes van die meerderheid Afrikaans

sprekendes laat bind het nie, het in die tydperk onder bespreking 

egter self nie persoonlike ambisie gekoester om tot die praktiese 

politiek toe te tree nie. Dit het waarskynlik daartoe bygedra 

dat Geyer in die hoogste Nasionale Party-kringe van Kaapland 

en Suid-Afrika as raadgewer aangewend en gebruik is. Vir Geyer 

het dit gegaan om die mens, maar belangriker nog: dinge groter 

as die mens. Sy leuse in die verband was: die saak is groter

as die self. Hierdie saak was Die Burger en die uitbou van 

Afrikaner-nasionalisme.

Geyer se sterk standpunte was deurslaggewend om D.F. Malan 

en die N.P. van Kaapland te be’invloed om nie te smelt nie. 

Dit het dramatiese gevolge vir die koerant en party ingehou. 

Geyer beweer self dat dit sy grootste politieke bydrae was. 

Tog het Geyer nie, soos soms beweer word, vir Malan in die 

besluit gedwing nie, maar hom eerder soos ’n waardevolle spanmaat 

van raad bedien. Tussen Malan en Geyer het ’n hegte vertrouensver- 

houding bestaan. Die band is gesmee terwyl Malan nog Die Burger 

se redakteur was en is tydens samesmelting verder gelouter. 

Die twee kon onder feitlik alle omstandighede op mekaar staatmaak. 

Dit het nie beteken dat Geyer of Die Burger ’n slaafse navolger 

van die Nasionale Party was nie. Tog het die twee mekaar nooit 

in die openbaar gerepudieer nie. Die persoonlike kontak tussen 

Malan en Geyer asook die feit dat laasgenoemde selfs ’n ex-officio- 

lid van die N.P.-koukus was, het meegebring dat die meerderheid 

van moontlike twispunte in hierdie intieme kring opgelos kon 

word. Persoonlike kontak tussen ander redaksielede van Die
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Burger en Nasionale Party-voormanne het verder bygedra om 

twispunte te verhoed.

Die intieme verhouding wat daar bestaan het tussen Die Burger 

en die Nasionale Party is iets wat nie dikwels in ander lande 

aangetref word nie. Hierdie verhouding het meegebring dat 

D.F. Malan in die meeste omstandighede op Die Burger kon reken. 

Dit het verder ook beteken dat die N.P. in Kaapland ’n mondstuk 

gehad het wat met besondere gesag kon> praat. By ’n paar geleent- 

hede was daar spanning tussen die "vennote" (byvoorbeeld die 

"Canossa"- en Kruithoring-episodes) wat baie goeie bewyse was 

dat die party nie Die Burger kon voorse nie.

Gedurende die tydperk 1934 tot 1948 het Die Burger alles in 

sy vermoe gedoen om die N.P. op te bou en te beskerm. Lesers

is gereeld deeglik ingelig aangaande die party se organisasie 

en ander werksaamhede. So effektief was die aksie, dat die

N.P. bykans op elke kongres van Kaapland tussen 1934 en 1948

Die Burger daarvoor geloof en bedank het. Die samewerking

tussen koerant en party in Kaapland was so nou dat daar in 

die algemene omgang na hulle as ’n "tweeling" verwys is.

Die verhouding tussen die blad en sy lesers was ’n belangrike 

faktor in die groei van die invloedsfeer van Die Burger in

die Suid-Afrikaanse partypolitiek. Die blad se nougesette

strewe om in die voorste linies vir die Afrikaanssprekendes

en hul saak te veg, het daartoe bygedra dat die lesers die 

blad se geloofwaardigheid eenvoudig aanvaar het. Die Burger 

was verder so ingeklee dat dit in sy lesers se smaak geval

het en terselfdertyd in hul behoeftes voorsien het. Die koerant 

het voortdurend plaaslike nuus gepubliseer en sodoende tot 

’n byna onmisbare bron van inligting in baie gemeenskappe in 

Kaapland ontwikkel. Met sy deurlopende kommentaar oor wereldge- 

beure het dit feitlik soos ’n stuk vaklektuur in menige huise 

inslag gevind en sy aanspraak dat hy ’n biblioteek was, gestand 

gedoen.
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Die blad het veral moeite gedoen om kulturele groei onder die 

Afrikaanssprekendes aan te wakker en vir die groep se politieke 

vryhede, regte en ekonomiese selfstandigheid voorspraak te 

maak. Oor ’n lang tydperk het die blad ’n beduidende aandeel 

gehad in die opbou van die Afrikaanse taal. In sy poging om 

Afrikaner-nasionalisme te bevorder, het Die Burqer die geheime 

A.-B. probeer verdedig en beskerm, alhoewel daar weinig

A.-B.-lede ooit in die koerant se redaksie werksaam was. Die 

steun is geregverdig vanuit die oortuiging dat daar ’n gemeenskap- 

like kultuurstrewe tussen die koerant en die Bond bestaan het.

Die Burger kon met verloop van tyd daarop aanspraak maak dat

hy die tegniek byna vervolmaak het om die Afrikaanssprekendes 

se steun ’ vir verdienstelike sake te mobiliseer. ’n Qngelooflike 

bydrae is byvoorbeeld gelewer vir ’n geldinsamelingsaksie om 

die N.P.-dagblad Die Transvaler in Johannesburg op die been

te bring. Die Burger het die moontlikheid van ’n Armblankekongres 

die eerste keer geopper; die kongres en sy werksaamhede sou 

later ’n groot aandeel in die oplossing van die probleem gehad 

het. Die Burger het ook deur sy hoofartikels en rubrieke

baie gedoen om die Afrikaner van Kaapland se ekonomiese posisie 

te probeer verbeter. Groot besorgdheid oor die posisie van

die landbou as bedryf, en die knelpunte daaraan verbonde is 

veral getoon.

Tydens die oorlogsjare en die tydperk daarna het Die Burger 

’n duidelike en besliste standpunt oor hereniging en gevolglike 

samewerking tussen alle Afrikaanssprekendes gehuldig. Volgens 

die koerant was dit slegs moontlik indien die Nasionale Party 

’n toonaangewende rol daarin sou speel. Hierdie houding sou

gedurende 1941 onder meer tot die finale breukspul met Hertzog

aanleiding gee. Die leierskap van D.F. Malan was vir Die Burger 

van groot belang in ’n poging om bogenoemde eenheid te probeer 

bereik, iets wat tot 1948 nooit volkome plaasgevind het nie.

Juis daarom het die blad selde veel geduld met leiers soos 

Hertzog en Van Rensburg geopenbaar. Volgens Die Burger het
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die leiers se standpunte en optredes bogenoemde eenheid verongeluk. 

In die stryd teen die O.B. het Die Burger Malan se hande in 

'n groot mate gesterk en veral in Kaapland ’n beslissende rol 

gespeel. Die koerant het gereeld pogings aangewend om die

O.B. met berekende aanvalle skade te berokken. Die Burger 

se mees effektiewe optrede het na die 1943-verkiesing gevolg,

toe hy die voortou geneem het in ’n beplande doodswygbeleid 

teen die O.B. Hierdie beleid, tesame met ander faktore waaronder 

die uitwerking van die Geallieerdes se oorwinning, het die einde 

van die O.B. verhaas.

Die Burger het ’n duidelike tweeledige rol in die tydperk 1939 

tot 1948 gespeel. Eerstens was die koerant aggressief besig

om teen die oorlogspoging in al sy fasette ’n vendetta te voer

en politieke munt daaruit te slaan. By herhaling het Die Burger 

verklaar dat die uitgangspunt van alle Afrikaanssprekendes 

moes wees dat Suid-Afrika in alle omstandighede eerste gestel 

moes word. Daarom kon die koerant Smuts en sy ideale nie aanvaar 

nie. Daadwerklike pogings is aangewend om Smuts en sy regering 

se swakhede uit te wys en om bewys te lewer van sy onvermoe

om tot voordeel van die land en al sy inwoners te regeer. 

Die Burger was duidelik besig om met goed beplande propaganda 

voordeel uit die oorlogsituasie te trek. Tweedens het die

koerant ’n sterk rol in die úitbouing van die N.P. se beleid, 

organisasie en openbare beeld gespeel.

Die verkiesing van 1948 het onder heeltemal ander omstandighede 

as die van 1943 plaasgevind. Die oorlog was reeds drie jaar

verby en standpunte oor oorlogsdeelname het geen rol meer gespeel 

nie. Die feit dat Smuts en die V.P. nie daarin kon slaag om 

by die na-oorlogse toestande aan te pas nie, was moontlik die 

vernaamste rede waarom die party sy greep op die Suid-Afrikaanse 

kieserspubliek verloor het. Hierteenoor het Die Burger juis 

in die tydperk sy propagandasluise teen die V.P. oopgetrek.

Die blad het die V.P. as ’n moeë en uitgediende party voorgehou,

wat net kon deug om ’n elite-versameling Engelssprekendes te
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huisves. Die Burger het verder die indruk by sy lesers probeer 

wek dat die regering nie meer in staat was om op ’n bevredigende

wyse aan die groeiende griewe van die kiesers gehoor te gee 

nie. By baie kiesers het dit ook nie meer saak gemaak of dit 

’n imperiale verbintenis of ’n republiek was waarvoor gestem 

sou word nie, solank hul daaglikse ongerief net beëindig kon 

word. Die woningnood, kosskaarstes en duisend-en-een ander irrita- 

sies is deur Die Burger en die N.P. as propaganda gebruik om 

sodoende te sorg dat die kiesers die irritasies nie sou vergeet 

nie.

Die wisselwerking tussen party (die N.P.) en koerant (Die Burger) 

word baie goed gei'llustreer deur die inligting wat gereeld 

tussen hulle uitgeruil is. Die gesamentlike gebruik van propagan

da is veral baie effektief in spotprente en "Dawie" se politieke 

rubriek aangewend. Oor ’n lang tydperk het Die Burger meegewerk 

om ’n gunstige beeld van die N.P. aan sy lesers voor te hou.

In die propaganda is die party as die enigste ware tuiste vir 

Afrikaanssprekendes voorgehou, die party wat na die belange 

van arbeiders, boere, onderwysers of staatsamptenare omsien.

Gedurende die laat veertigerjare het die organiseerders van 

die N.P. met die hulp van die pers ’n uiters effektiewe propaganda- 

kantoor en ’n Republikeinse Strydfonds op die been gebring 

wat die N.P. lewenskragtig laat vertoon het. Dit het Die Burger 

aangevuur om sy lesers deeglik hieroor in te lig. Teen 1948 

was die N.P. ook nie meer ’n blote opposisie nie. Dit het,

ook op grond van die steun van kerke, kultuurorganisasies en 

akademici, ’n front vir Afrikanereenheid gevorm. Dit was inderdaad 

die mate waartoe die N.P. en Die Burger daarin kon slaag om

die grootste moontlike getal Afrikaners se steun te werf, wat 

vrugte by die stembus afgewerp het. Die Burger se bydrae om

die N.P. op ’n doeltreffende wyse as alternatiewe regering by 

die kiesers in sy lesersgebied te verkoop kan nie onderskat

word nie.
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Die Burger het van doeltreffende bangmaaktaktiek gebruik gemaak. 

So het die blad byvoorbeeld die V.P. se "bondgenootskap" met

die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party gebruik om die kiesers 

die skrik op die lyf te jaag. Die blad het baie duidelik ter 

wille van politieke gewin die Kommunisme so vreesaanjaend 

as moontlik aan die kiesers opgedis.

Nog ’n voorbeeld van hierdie tegniek wat gewis ’n uitwerking

op die 1948-verkiesing gehad het, was Die Burger se propaganda

rondom die woord "apartheid". Dit was juis Smuts wat aan Die 

Burger ’n geleentheid gebied het om die regering se motiewe in 

twyfel te trek. Smuts het vir homself nie duidelikheid oor 

die kleurvraagstuk gehad nie. Aan een van sy boesemvriende, 

L.S. Amery, het hy oor die aangeleentheid soos volg opgemerk:

"Why waste time searching for a solution of a problem when
1)

there is no solution?" Die Burger het daarin geslaag om 

Smuts en die V.P. se gebrek aan besliste beleidsrigting by 

die kiesers verdag te maak. Teenoor hierdie oënskynlike besluit- 

loosheid het die N.P. ’n duidelike apartheidsvoorstel voor die 

kiesers gelê. Die blad het eers op ’n taktvolle wyse die diepge- 

wortelde rassegevoel by die witmense geprikkel en daarna die 

V.P. as die begin van die witman se uiteindelike ondergang 

voorgehou. Die Burger en die N.P. het doelbewus op die rassege- 

voelens van die kiesers gespeel ten einde ’n Afrikanerregering 

aan bewind te kry. As een van die medeskeppers van die apartheids- 

filosofie het die koerant veral vanaf 1943 dit kragdadig onder 

sy lesers se aandag gebring en dit daar gehou. Dit is as die 

enigste langtermynoplossing vir die behoud van die witman en 

sy kultuur ge'idealiseer.

J.H. Hofmeyr moes vir etlike jare onder die genadelose spervuur 

van Die Burger se propaganda deurloop. Hofmeyr is voorgestel 

as ’n politikus wat ten gunste van algehele gelykheid tussen 

wit en gekleurde mense sou wees. Nog Hofmeyr nog Smuts kon 

ooit daarin slaag om ’n teenvoeter vir hierdie propaganda te 

vind. Al is dit moeilik, selfs onmoontlik om vas te stel of

1. A.L. Geyer, Vier .jaar in Hiqhveld, 1950-1954 (Kaapstad,1969,) 69.
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dit enige wins in stemme vir die N.P. besorg het, het die 

koerant vir Hofmeyr as die "besliste" opvolger vir die bejaarde 

Smuts aangedui. Die Burger het die propaganda as so effektief 

beskou, dat die koerant die dag van die verkiesing ’n spotprent 

oor die aangeleentheid op sy voorblad geplaas het. Hierdie 

verkiesingstegniek is ’n goeie voorbeeld van hoe Die Burger 

sy siening deur middel van propaganda gestel het om sy doel

te bereik.

Die rol wat ’n koerant in die Suid-Afrikaanse partypolitiek

gespeel het, is moeiliker bepaalbaar as byvoorbeeld die uitslag 

van ’n verkiesing, wat in ’n groot mate empiries verklaar kan 

word. Geen statistiese gegewens bestaan vir die invloed van 

Die Burger of enige ander koerant in hierdie verband nie.

Wat wel bepaal kan word, is ’n blad se betrokkenheid by die 

groei en opkoms van ’n lang en sluimerende Afrikaner-nasionalisme. 

Die Burger se meelewing met die Afrikaners in die tyd tussen

1934 en 1948 is in die studie opgeteken. Tot die oorwinning 

van Afrikaner-nasionalisme in 1948 het die koerant sonder 

twyfel ’n besondere bydrae gelewer. Sy betrokkenheid by veral 

die N.P. van Kaapland, het meegehelp dat blad en party na 

’n lang stryd tot ’n politieke magsfaktor in die Suid-Afrikaanse 

partypolitiek ontwikkel het.

---oOo---
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