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Lijst met afkortingen
AP

-

Arbeidersparty

DP

-

Dominion Party

FAK

-

Federation of Afrikaans Cultural Associations

GNP

-

Gesuiwerde Nasionale Party

HNP

-

Herenigde Nasionale Party

SAP

-

Suid-Afrikaanse Party

NP

-

Nasionale Party

OUP

-

Orangia Unie Party

UP

-

Unionist Party

VP

-

Verenigde Suid-Afrikaanse Nasionale Party
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Introductie
‘This is the class of people that predominates in South Africa, and in my opinion there must
be generations of purging, educating, and civilising before they will be capable of taking part
in national life. They appear habitually to shun water, and never undress; as they go to bed,
so they get up again – dirty, untidy, and unwashed.’1

Verloren, geleden, zelfs beschimpt. Dit alles is van toepassing op de Boeren die op 31 mei
1902 het vredesakkoord van Pretoria meemaakten.2 Een aantal had de erbarmelijke
omstandigheden van de concentratiekampen overleefd. Kampen waarin velen het leven lieten.
Internationaal was daar lang niet altijd erkenning voor. Integendeel, in Groot-Brittannië waren
nog altijd mensen die het grote aantal doden toeschreven aan de Boeren zelf. ‘People so dirty
as the Boers’, dat moest wel problemen geven.3 Bovenstaande beschrijving van de
Australische luitenant George Witton spreekt wat dat betreft boekdelen. Vele andere
overlevenden hadden gevochten, sommigen zelfs tot het bittere einde. Deze zogenaamde
Bitterenders ergerden zich groen en geel aan hun landgenoten.4 Het was dan ook niet
verrassend dat er in de blessuretijd van de Boerenoorlog verdeeldheid was onder de
Afrikaners. Verdeeldheid die hun samenleving ook zou karakteriseren na het vredesakkoord.
Er waren grote verschillen tussen de middenklasse en de arbeiders. Een ding hadden de
Boeren echter allemaal gemeen. Ze hadden de oorlog verloren.
De jaren na de oorlog zouden enkele voormalige kameraden elkaar vinden in de wens
om een staatsgreep te plegen. Voor De la Rey, Maritz, Beyers, Kemp en Christiaan de Wet
was dit een ultieme poging om de door hen zo gewenste onafhankelijkheid te verkrijgen.
Bovendien verzetten zij zich hiermee tegen de deelname van Zuid-Afrika aan de Eerste
Wereldoorlog. Deze oude oorlogshelden zouden echter niet slagen in hun opzet. Vanaf dat
moment moest verandering op politieke wijze gestalte krijgen. Deze strijd begon in hetzelfde
jaar met de oprichting van de Nasionale Party (NP) door de nationalist James Barry Munnik
Hertzog en enkele oorlogsveteranen die altijd anti-Brits waren geweest. Een aantal decennia
1
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later, in 1948, behaalde de Herenigde Nasionale Party (HNP) samen met de Afrikanerparty
een regeringsmeerderheid bij de verkiezingen. De natie van de Afrikaners komt dan aan de
macht. Van der Neut stelt dat de natiegedachte hiervoor aangeslagen moet zijn bij het grote
publiek. Hij concludeert dat tussen 1914 en 1948 een in het begin kleine nationale
Afrikanerbeweging uitgegroeid moet zijn tot een massabeweging.5 Dit is op zijn minst
opvallend te noemen, gezien de verschillen onder de Boeren na hun verloren oorlog. Omdat
deze opleving van het Afrikaner nationalisme, dat ik verderop zal definiëren, relatief kort na
de Boerenoorlog plaatsvond is het interessant de impact van deze oorlog te onderzoeken op
het nationalisme van de Afrikaners. De onderzoeksvraag in deze scriptie zal dan ook zijn: In
hoeverre heeft de Boerenoorlog betekenis gehad voor de constructie van het Afrikaner
nationalisme tussen 1914 en 1948?
Omdat het een periode van 34 jaar betreft, zal het onderzoek zich richten op een aantal
ontwikkelingen, personen en facetten. Allereerst is er de opkomst van de NP. In hoofdstuk 1
zal deze opkomst uitgekristalliseerd worden. Hierbij zal de periode tussen 1914 en 1924
geanalyseerd worden. Na de verkiezingen van dat laatste jaar zal de partij namelijk een
coalitie vormen met de Arbeidersparty (AP). Namens de NP werd Hertzog toen premier. Wat
waren de doelen van de partij? Hoe verliep de aanloop naar de verkiezingen in 1924? Wat
was de impact van de Boerenoorlog op deze periode? Hoe lagen de verhoudingen binnen de
Afrikaners in deze periode? Hierbij zal er gericht worden geanalyseerd hoe de verdeeldheid
zich verder ontwikkelde, hoe de NP trachtte deze verschillen te verkleinen en wat de rol van
nationalisme daarin was. Als die vragen beantwoord zijn zal in hoofdstuk 2 de rol van
Hertzog tussen 1924 en 1939 geanalyseerd worden. In deze periode vocht hij onder meer voor
het behoud en de versteviging van de Afrikanercultuur. Zijn strijd voor erkenning van het
Afrikaans was hiervan een cruciaal onderdeel. Wie was Hertzog? Wat waren zijn doelen? Hoe
werd in deze periode de Boerenoorlog gepolitiseerd? Wat was hierbij de rol van de
taalbeweging? In dit hoofdstuk zal duidelijk worden hoe er onder de Afrikaners werd
ingespeeld op helden uit de oorlog, ondanks dat deze verloren ging. Vanaf de vroege jaren ’30
leidden een depressie, droogte en industriële ontwikkelingen echter tot een hernieuwde
betekenis van de oorlog, zo stelt Albert Grundlingh.6 Vanaf deze periode zou vooral de felle
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nationalist Daniel François Malan van zich doen spreken. Iets dat uiteindelijk zou culmineren
in de al eerder gememoreerde coalitiemeerderheid na de verkiezingen van 1948. In hoofdstuk
3 onderzoek ik daarom de ontwikkelingen tussen 1934 en 1948. Hierbij zit een kleine overlap
van vijf jaar met hoofdstuk 2, maar die is noodzakelijk om de opkomst van Malan te begrijpen
en de Afrikanerliteratuur te analyseren die beide periodes heeft beïnvloed. Hij zou na 1948 de
minister-president van de Unie van Zuid-Afrika worden. Wie was Malan? Hoe verliep de
aanloop naar 1948? Wat was de rol van de Boerenoorlog in deze periode? Met hoofdstuk 2 en
3 zal duidelijk worden wat de rol is geweest van verhalen van de oorlog op de ontwikkeling
van het Afrikaner nationalisme. In mijn onderzoek zal ik geenszins claimen alomvattend te
zijn. Het is een selectie van ontwikkelingen, personen en facetten waarvan ik denk dat ze
helpen de kracht van de oorlog te verklaren. Deze scriptie zal aan de hand daarvan
blootleggen hoe nationalisten en culturele organisaties de oorlog handig hebben gepolitiseerd
en uiteindelijk de ooit zo vertrapte Boeren eenheid en trots brachten. Kortom, het onderzoek
zal duidelijk maken hoe de verloren Boerenoorlog uiteindelijk een krachtig wapen werd. Een
nationalistisch middel voor de constructie van een Afrikaner nationalisme en het creëren van
eenheid. Het onderzoek zal gebeuren via een analyse van een uitgebreide selectie van
literatuur en bronnen, waaronder biografieën over Hertzog en Malan, en verhalen uit de jaren
’30 over Boerenstrijders ten tijde van de oorlog.
Maar alvorens er begonnen kan worden met de beantwoording van de afzonderlijke
deelvragen is het eerst wenselijk ‘Afrikaner nationalisme’ te definiëren. Voor men van
nationalisme kan spreken moet er eerst een idee van een natie zijn. Dat kan in het geval van
de Afrikaners voor verwarring zorgen, aangezien ze de staat Zuid-Afrika delen met anderen.
Wat is dan een natie? Hoe verschilt dat van een staat? Anderson ziet naties als constructies.7
Hij beschouwt de natie als een denkbeeldige politieke gemeenschap. Denkbeeldig omdat de
meeste mensen uit hetzelfde land elkaar nooit zullen zien of spreken, maar desondanks het
gevoel hebben tot dezelfde gemeenschap te horen. Anderson beschouwt het als een
gemeenschap omdat ondanks alle verschillen tussen mensen de natie toch altijd wordt gezien
als een ‘diepe, horizontale kameraadschap’.8 Smith gebruikt als definitie de opvatting dat een
natie gevormd wordt ‘door een menselijke bevolking, met gedeelde mythes en herinneringen,
die een historisch territorium of moederland bezetten, en die in het bezit zijn van een
7
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gemeenschappelijke publieke cultuur, een gecentraliseerde economie en gemeenschappelijke
wettelijke plichten en rechten’.9 Deze definitie zal tevens gehanteerd worden in deze scriptie,
waarbij cultuur gedefinieerd wordt conform de beschrijving van Gellner, die het ziet als een
systeem van ideeën, tekens en associaties en een manier van gedrag en communicatie.10
Belangrijk daarbij is de constatering dat naties een menselijke constructie zijn. Voorts moet er
gewezen worden op het verschil tussen de natie en de staat. De staat is volgens Danforth
immers een wettelijke en politieke organisatie met de macht gehoorzaamheid en loyaliteit te
eisen van haar burgers, waarbij ze de beschikking heeft over een geweldsmonopolie en een
met grenzen aangegeven territorium.11 Nationalisten trachten deze politieke en nationale
componenten samen te voegen.12 Zij ambiëren dus een natie die precies binnen de grenzen
van de staat past. Belangrijk hierbij is dat de natie dus een idee is waarbij gedeelde mythes en
herinneringen de mensen binden. De rol van deze mythes, herinneringen en ook symbolen zal
concreet worden verder in het onderzoek.
Wat is dan ‘Afrikaner nationalisme’? Munger onderscheidde in 1967 binnen de staat
Zuid-Afrika twee soorten nationalisme: Afrikaner nationalisme en Afrikaans nationalisme.13
Daarnaast was er volgens Munger ook nog een groep non-nationalisten. De Afrikaners telden
in 1904 nog 350.000 mensen, terwijl dit aantal in 1946 al 1,8 miljoen was.14 Over de vraag
hoe de ontwikkeling van hun nationalisme - ondanks dat deze groep verdeeld was – verliep
tussen 1914 en 1948 gaat dit onderzoek dus verder in.
Tot slot wil ik vermelden dat gezien de geringe omvang van het onderzoek bepaalde
onderwerpen buiten beschouwing zijn gebleven. Er zijn meerdere nationalisten die zich
hebben ingezet voor de constructie van het Afrikaner nationalisme in de onderzochte periode.
Er zullen daarnaast andere processen van invloed zijn geweest die in deze scriptie niet
meegenomen zijn. Om het echter overzichtelijk te houden heb ik ervoor gekozen me te richten
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op twee politieke leiders en de NP, de taalbeweging en de hectiek rond de Tweede
Wereldoorlog. Hierin ligt in mijn optiek de kern verborgen van de betekenis die de
Boerenoorlog heeft gehad voor de constructie van het Afrikaner nationalisme. De kracht van
een verloren oorlog.
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Hoofdstuk 1

1914-1924: De opkomst van de Nasionale Party

Het beginpunt 1914 is het jaar van de oprichting van de NP, het jaar van de
weerstandsbeweging en het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog begint. Het is het jaar waarin
het gewapend verzet tegen de Britse hegemonie eindigt en de politieke strijd begint. Hoe de
eerste tien jaren van de aanvankelijk kleine NP verliepen zal blijken in dit hoofdstuk.
Duidelijk is wel dat 1924 een succesjaar vormde en dat de NP geslaagd moet zijn om een
significant deel van de Afrikaners te mobiliseren. In dit hoofdstuk zullen de ideeën,
verklaringen en ontwikkelingen van deze opkomst geschetst worden. Het zal duidelijk maken
hoe de eerste stappen gezet werden op weg naar een succesvolle massabeweging in 1948.
Maar om de context van de oprichting van de NP te begrijpen is het noodzakelijk eerst de
relaties tussen de verschillende groepen Afrikaners te schetsen. Hoe lagen de verhoudingen
binnen de Afrikaners? Dit zal de behoefte aan een NP duidelijk maken. Het verduidelijkt
tevens de enorme invloed die de Boerenoorlog nog had op de Afrikaners.

§1.1

Verhoudingen Afrikaners

Op 31 mei 1910 was de Unie van Zuid-Afrika tot stand gekomen met de vereniging van
Transvaal, Oranje Vrijstaat, de Kaapkolonie en Natal.15 De Unie werd een kolonie van GrootBrittannië. Giliomee stelt dat de eerste volkstelling die in datzelfde jaar gehouden werd een
populatie opleverde van 5.878.000, met daarbij 3.956.000 Afrikanen, 517.000 gekleurden,
148.000 Aziaten en 1.278.000 blanken, waaronder ongeveer 700.000 Afrikaners. 16 De cijfers
voor de blanke populatie in die jaren waren:
Tabel 1 - Blanke populatie 1910
Blanke populatie, 1910
Totaal

Afrikaner totaal

Kaap

583.177

339.585

Oranje Vrijstaat

175.435

137.955

Transvaal

420.881

204.058

Natal

98.582

12.300

Totaal

1.278.075

693.898

15
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De Afrikanen werden politiek min of meer kaltgestellt, al organiseerden zij zichzelf in
de jaren daarna wel uit ongenoegen. Giliomee stelt dat de Unie voor de meeste blanken de
stap richting moderniteit en ontwikkeling symboliseerde.17 Een autonome, zichzelf regerende,
Britse Dominion. Binnen de Afrikaners leefden echter verschillende opvattingen over hoe dit
moest gebeuren. ‘It was the difference between Afrikaners turning inward and directing
themselves outward, between concentrating on the self, on becoming a volk, on fulfilling
themselves as Afrikaners, on the one hand, and, on the other, on closer contact, firmer cooperation and at a minimum political unification with non-Afrikaners: purity as opposed to
association and fusion, exclusive Afrikaner unity as opposed to a more enveloping white unity
- even a broader non-black unity that in time could include colored people as well’, zou Piet
Cillié later schrijven.18 Giliomee schrijft dat tussen de jaren 1890 en 1940 veel politieke
energie gericht was op het opnemen van de blanke armen en een militante arbeidersklasse in
de stevige heersende blanke groep.19 Binnen die elite was echter ook de nodige rivaliteit.
Deze strijd ging met name over macht, status en economische motieven. Aan de ene
kant waren daar Botha en Smuts – beiden uit Transvaal - als leiders van de in november 1911
opgerichte South African Party (SAP), een partij met een duidelijke Britse component onder
zowel de leiders als hun achterban. Zij geloofden in een sterke relatie met het Britse Rijk.
Deze relatie was ook gewenst door de imperialistische, pro-Britse Unionist Party (UP). Dit
was een partij die vooral de belangen van de Engelssprekende middenklasse, in voornamelijk
de mijnindustrie, behartigde.20 Velen zagen hen niet als Afrikaners, maar als goudzoekers.
Aan de andere kant stonden de Vrijstaters Hertzog en Steyn. Volgens Pirow accepteerde
Hertzog de Engelssprekenden alleen als Afrikaners als zij alles over hadden voor het volk, net
zoals een aantal van hen had gedaan in de Boerenoorlog.21 Botha daarentegen accepteerde
iedereen die op hem wilde stemmen. Hertzog, die eerst nog had gediend als minister van

17
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Justitie in de Unie, botste in 1912 definitief met Botha.22 Hertzog had grote moeite met het
‘eenrichtingsbeleid’ van Botha, die vooral was toegespitst op het Britse Rijk en de
Engelssprekenden, en stapte uit de SAP. Hertzog wilde een ‘tweerichtingenbeleid’ waarbij de
Nederlandssprekenden een gelijke status zouden krijgen. Als reactie op de ‘pro-Britten’ zou
de NP worden opgericht in 1914, waarover later meer. Hier moet verder nog genoemd worden
de AP. Deze was in 1910 opgericht door Creswell om de belangen van blanke arbeiders te
verdedigen in hun strijd om banen met zwarte werkers.
Opvallend is dat dit in principe nog dezelfde kampen waren als aan het einde van de
Boerenoorlog. Daar stonden volgens Nasson mannen als Smuts en Botha tegenover meer
radicale bitterenders als Hertzog, De la Rey en Steyn tijdens de vredesonderhandelingen aan
het einde van 1901.23 Dit leidde toen al min of meer tot een scheuring binnen de Boeren.
Grundlingh heeft later gesteld dat er in de fase van de reconstructie na de oorlog met succes is
geprobeerd om deze kampen samen te laten werken, maar feit is dat dezelfde contradicties
ruim tien jaar later weer opspeelden.24 Ook was er in de laatste fase van de oorlog al een
duidelijke klassendifferentiatie te zien, stelt Nasson.25 Aan de ene kant waren er de armen die
het merendeel vormden van de ‘hendsuppers’ en ‘joiners’. Aan de andere kant waren er de
jonge en (semi-)stedelijke Afrikaners die veelal uitgroeiden tot bitterenders. Deze verschillen
zouden anno 1914 nog altijd spelen. Verschillen die bovendien bemoeilijkt werden door de
grote tegenstellingen tussen de Engelssprekenden en de Nederlandssprekenden. De eerste
categorie, hoewel het slechts een kleine minderheid omvatte, was namelijk eigenaar van
vrijwel elk substantieel bedrijf en hadden bovendien de beste banen.26 De Engelssprekenden
hadden dus veel macht. Of, zoals Hertzog opmerkte in één van zijn toespraken:
‘Circumstances of this country are such that we have largely assimilated English customs,
culture and ideals. Our difference is simply that of language and a want of sympathy between

22
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the newcomers and the old inhabitants’.27 Het contrast met de Nederlandssprekenden was
groot. De meesten onder hen waren werkzaam in de stedelijke economie en voerden volgens
Giliomee ‘semi-skilled and unskilled occupations’ uit.28
Een eenheid vormden de Afrikaners in 1914 dus nog geenszins. Er heersten grote
tegenstellingen op politiek, sociaaleconomisch en geografisch niveau. Op geografisch niveau
waren er grote verschillen tussen de vier verschillende staten. In Oranje Vrijstaat was het
merendeel Afrikaner, maar in de andere staten lagen de verhoudingen anders. Zeker in Natal
was er maar een relatief kleine groep Afrikaners. Gezien de verschillen en de onvrede over
het vermeende ‘eenrichtingsbeleid’ van de SAP was het wachten op een reactie. Een reactie
die zou komen in de vorm van de NP, die gevormd werd door Hertzog en een aantal andere
nationalisten. In principe het vervolg van een strijd die al aan het einde van de Boerenoorlog
gestalte kreeg. De oprichting van de NP zal verduidelijkt worden in de volgende paragraaf.

§1.2

Oprichting Nasionale Party

In de ochtend van 7 januari 1914 klonk het startschot van een congres van de SAP in
Bloemfontein.29 Aanwezig waren 450 afgevaardigden. Een van de belangrijkste vraagstukken
zou de kwestie van afscheiding van de SAP zijn. Afgesproken was echter dat de aanwezige
leden niet geraakt zouden worden door hun aanwezigheid en niet verplicht waren aan een
eventuele nieuwe partij deel te nemen. De afscheiding was een beladen punt.
Vertegenwoordigers uit Transvaal en de Kaap maakten immers bezwaar tegen afscheiding
van de SAP.30 In deze provincies waren er ook wel voorstanders van een afscheiding, maar
vooralsnog waren zij in de minderheid ten opzichte van de volgelingen van Botha. Na lange
besprekingen zou uiteindelijk toch besloten worden tot de oprichting van een nieuwe partij.
Op 9 januari 1914, de slotdag van het congres, werd er een commissie aangesteld die belast
zou gaan worden met de oprichting en organisatie van de NP in de Oranje Vrijstaat.31 Ook
sympathisanten uit andere provincies werden gevraagd mee te denken over grondbeginselen.
27

F.J. du Toit Spies, D.W. Krüger en J.J. Oberholster (red.), Die Hertzogtoesprake I, Junie 1900 – Maart 1910,
Johannesburg 1977.
28
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In de commissie kwamen onder anderen Hertzog (als voorzitter), Christiaan de Wet (als
ondervoorzitter) en Malan. Besloten werd dat de ambtelijke stichting van de partij niet later
zou plaatsvinden dan 1 juli. Het partijprogramma moest dan echter wel eerst goedgekeurd
worden door de SAP. Dit was enerzijds een poging om voorstanders van een verzoening
binnen de SAP enigszins gerust te stellen en aan de andere kant om de al genoemde
tegenstanders uit de Kaap en Transvaal de gelegenheid te geven zich voor te bereiden.
Op 1 juli werd tijdens een districtsbestuursvergadering in Smithfield de stichting van
de NP bevestigd.32 Hertzog lichtte de ongeveer 300 aanwezigen in een toespraak zijn
beweegredenen toe. Allereerst, zo stelde hij, voelde hij zich verplicht tot deze actie omdat in
zijn ogen Botha en zijn achterban blijk hadden gegeven van een bereidheid de rechten en
belangen van Zuid-Afrika op te offeren. Hertzog gaf nogmaals aan een tegenstander te zijn
van een Brits Rijk. ‘Zuid-Afrika eerst’, zo was zijn motto. Voorts stelde hij dat de SAP een
partij was zonder echte grondbeginselen. In zijn ogen bestond de partij uit zowel nationalisten
en imperialisten en konden deze uitersten niet met elkaar verenigd worden in een enkele
partij. Bovendien was Hertzog van mening dat de regering slechts de belangen van de
kapitalisten verdedigde.33 De nieuwe NP zou volgens hem een partij van het volk worden.
Bang om daarbij slechts een minderheid aan te spreken was hij niet, want ‘het was beter om in
een gezonde minderheid te zijn dan in een verrot ministerie’. Toch kwam de partij niet in elke
provincie even snel van de grond. In Transvaal en Oranje Vrijstaat kwam de stichting er het
snelst, al duurde het enige tijd alvorens er een behoorlijke organisatie op gang kwam.34 In de
Kaap was er meer verdeeldheid, hoewel Hertzog veel steun kreeg nadat hij uit de SAP stapte.
Ook hier volgde de stichting dan ook snel. In Natal waren er echter problemen door de
invloed van Botha aldaar en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Daarom was het een
hele prestatie dat de NP in 1915 toch wortel schoot in Natal.35
Tijdens zijn promotieronde door verschillende plaatsen voor de NP sprak Hertzog de
verwachting uit 25 tot 30 mensen in de Volksraad te krijgen bij de eerstvolgende
verkiezingen, zo stelt Van Heerden.36 Dit was echter geen meerderheid en dat vormde direct
32

Geyser en Marais (red.), Die Nasionale Party I, 142.

33

Ibid., 143.

34

Ibid., 156.

35

Geyser en Marais (red.), Die Nasionale Party I, 186.

36

Ibid., 143.

13

een probleem. Met wie dan samen te werken? Van Heerden stelt dat de AP zou afvallen door
het geringe aantal stemmen, wat een meerderheid onmogelijk zou maken. Samenwerken met
de UP was ondenkbaar. In feite zou de enige geschikte optie een samenwerking met de SAP
zijn, maar dan moest die partij wel eerst de beginselen van de NP aannemen.

§1.3

Grondbeginselen Nasionale Party

Om het volk op de hoogte te stellen van de grondbeginselen werd er een brochure
uitgegeven.37 Deze grondbeginselen waren gebaseerd op vier pijlers: nationaal, christelijk,
blank en democratie. In artikel 1 legde de partij de keuze voor de naam van de partij uit: ‘De
nationale Partij vertegenwoordigt de nationale overtuiging en aspiraties van ’t Zuid
Afrikaanse volk binnen de Unie, en streeft er naar om deze overtuiging en aspiraties te
ontwikkelen en te doen verwezenliken tot ruimste zegen voor land en volk.’ Belangrijk hierbij
is dat er niet alleen de wens werd uitgesproken het land te beschermen, maar tevens werd
gesteld dat men het voornemen had het land te ontwikkelen.
De artikelen 2 tot en met 9, zo stelt Oberholster, konden als subartikelen van artikel 1
worden beschouwd. In artikel 2 stelde men dat de ontwikkeling van het leven in Zuid-Afrika
parallel moest zijn aan christelijke lijnen, waarbij God als gids zou dienen. Artikel 3
benoemde de wens van nationale zelfstandigheid en verklaarde ‘dat de belangen van de Unie
en hare bevolking door haar gesteld worden boven de belangen van enig ander land of volk’.
Daarbij erkende men niet onafhankelijk te zijn als staat, maar wel zelfstandig. Belangrijk
hierbij was de nadruk op de wens dat men zonder Britse interventie hun rechten, vrijheid en
belangen wilde koesteren. In artikel 4 werd deze relatie tot Groot-Brittannië verder aangevuld
door de erkenning dat de betrekkingen tussen beide naties op goede trouw berustten en
nauwer waren dan met andere naties. Toch stelde het artikel ook dat de staatkundige vrijheid
van de Unie niet in het geding mocht komen door het Britse Rijk. In dat geval kon de goede
verstandhouding niet blijven voortbestaan. Van Heerden ziet dit als een blijk van ernstige
bedenkingen over de imperialisten. Artikel 5 legde volgens Pirow de nadruk op het recht van
de populatie van de Unie op wederzijds respect voor en onbelemmerd genot van alles dat hen
toebehoorde op het gebied van taal, geschiedenis, religie, gebruiken en moralen.38 Daarbij
werd expliciet uitgesproken dat elke poging door de regering tot het verheffen van een
37
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officiële taal boven een andere tegengegaan zou worden. Pirow merkt hierbij op dat dit artikel
het ‘eenrichtingsbeleid’ van Botha zag als poging om af te komen van één van de officiële
talen. De NP had een ‘tweerichtingenbeleid’ als doel, waarbij zowel de Nederlandssprekenden
als de Engelssprekenden een eigen taal en cultuur hadden. Vooral voor de taalkwestie was er
al een heuse taalbeweging op gang die zich sterk maakte voor het Afrikaans, een eigen
Afrikaner variant van het Nederlands. Hertzog zag dit dan ook als één van zijn prioriteiten,
waarover meer in hoofdstuk 2. Artikel 6 zag erop toe dat de overheid de welvaart van het volk
op geestelijk, nationaal en materieel gebied bevorderde. Artikel 7, zo stelt Pirow, benadrukte
de taalrechten en omschreef ‘unilingual officials’ als schending van deze rechten en van de
belangen van de inwoners.39 In artikel 8 werd de noodzakelijkheid beschreven van het
verspreiden van kennis omtrent de rechten en vrijheden van het volk.40 Een onkundig volk
zou immers eenvoudig ten prooi kunnen vallen aan dubieuze politici. Artikel 9 vormde een
reactie op het ‘conciliatie-amalgamatie-beleid’ van de SAP. De basis van welvaart lag volgens
het artikel in een eenheid van de blanke bevolking. Daarvoor was een geest van toewijding
vereist. Deze eenheid hoefde niet meer te zijn dan een maatschappelijke of geestelijke.
Artikel 10 vormde een handvat voor de manier waarop de partij haar doelen trachtte te
bereiken.41 Dit diende te geschieden via: intellectuele en geestelijke ontwikkeling van het
volk; materiële ontwikkeling van het land; bescherming van de arbeider; acceptatie van
immigratie tenzij deze puur gericht was op zelfverrijking; aanvaarding van de blanke
overheersing over de Bantoe in een geest van christelijk voogdijschap en het strenge waken
voor rassenvermenging; een beperking instroming van Aziaten aangezien zij een economische
bedreiging vormden voor zowel de blanke als de Bantoe; een gezond nationaal financieel
beleid door het parlement en een evenredig belastingstelsel door een heffing op verkregen
inkomsten uit de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen; een doelmatig stelsel van
landverdediging; eerbied voor de zondag als rustdag; en als laatst door het verbieden van een
functie in het hoofdbestuur voor ministers. Hierin werd dus ook de kwestie van de zwarte
medemens aangesneden op een paternalistische manier, al was het punt minder belangrijk
voor de NP dan de strijd tegen de kapitalistische en imperialistische machthebbers. De NP
stond voor segregatie en was tegenstander van kiesrecht voor zwarten en kleurlingen.
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Tot slot waren er nog artikel 11 en 12. In artikel 11 werd het verlangen verklaard om
als zelfstandige, politieke groep gehandhaafd te worden zonder samensmelting met een
andere partij die niet de grondbeginselen zou onderschrijven. Artikel 12 werd een belofte
gedaan voor een publicatie van een zogenaamd actieprogramma, waarin de eisen omtrent de
praktische wetgeving samengevat zouden worden.
Verschillen met het partijprogramma van de SAP waren er nauwelijks.42 Het
belangrijkste verschil was volgens Van Heerden het ‘positieve’ nationalisme van de NP
tegenover het ‘kleurloze’ van de SAP. Het programma van de NP zat vol met verwijzingen
naar ‘nationaal’, terwijl de SAP dit juist wilde vermijden vanwege de onpopulariteit ervan bij
de Engelssprekenden. Dit betekent echter niet dat de NP altijd duidelijk was. Een
veelgehoorde kritiek was volgens Van Heerden dat het programma vol met algemeenheden en
vaagheden zat. Toch noemt Van Heerden de brede, democratische grondslag van de partij
tevens als belangrijke factor van voor het waarborgen van de groei van de NP.43 Een groei die
al snel gestalte zou krijgen.

§1.4

Aanloop naar verkiezingen 1924

De NP begon aanvankelijk als een kleine beweging. Het stuitte al snel op een aantal
problemen. Giliomee stelt dat bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog de volledige
Engelstalige pers pro-oorlog was.44 Aan het einde van 1914 ontstond daarom in Stellenbosch
in Kaapstad onder studenten het idee een dagelijks Nederlands bulletin uit te brengen die proHertzog was. Problematisch was echter het hoge aantal ongeschoolde Afrikaners, die door
hun gebrekkige leescapaciteiten geen grote afnemers waren van kranten. Zij vormden geen
reden voor het openen van een boekwinkel. Bovendien zou het lastig zijn om inkomsten te
vergaren uit advertenties, aangezien de grootste bedrijven in handen waren van de
Engelssprekenden. Een krant die de oorlog niet zou steunen leek daarom gedoemd te
mislukken. Desondanks zou er toch een Nederlandse krant komen in Kaapstad. Hendrik
Bergh, manager van de Stellenbosch District Bank, en de zakenmannen Bruckner de Villiers
en Jannie Marais besloten hiertoe over te gaan. Laatstgenoemde kon ook wel wat risico
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nemen, nadat hij rijk was geworden in de diamantenindustrie. Giliomee stelt dat er veel
bedenkingen waren van mensen, waaronder Jannie de Waal, die er zeker van was dat een
krant in Kaapstad die het op zou nemen tegen het pro-Britse Ons Land het af zou leggen.45
Toch zou met financiële steun van Marais de uitgeverij De Nationale Pers opgericht worden.
Een uitgeverij die op 26 juli 1915 de eerste oplage van De Burger (vanaf 1922 veranderd in
het Afrikaanse Die Burger) zou drukken. De krant zou vanaf het begin af aan antiimperialistisch en tegen het grote kapitaal zijn en onder meer ondersteund worden door
cartoonist Boonzaier, waarvan in hoofdstuk 3 wat cartoons te zien zullen zijn. 46
Malan was bij aanvang nog sceptisch geweest tegenover De Nationale Pers. Dit omdat
hij op dat moment nog goede contacten had met Ons Land. Er waaide echter een nieuwe wind
van Afrikanerbewustzijn door het land.47 Ondanks wat moeilijkheden gaf Die Burger volgens
Giliomee het Afrikaans wel een intellectuele en sociale reputatie. Zo kon men Malan
uiteindelijk overhalen om redacteur te worden van de krant. Iets wat de NP best kon
gebruiken, de krant zou immers uitgroeien tot een handig propagandamiddel. Iets dat handig
was in de strijd met de pro-Britse kranten om wat Morgan beschrijft als de ziel van het
Afrikanervolk.48 De eerste maanden van de krant was er onder meer de mislukte rebellie van
oude oorlogsveteranen, die het niet eens waren met de beslissing om deel te nemen aan de
Eerste Wereldoorlog en onafhankelijkheid nastreefden. De rebellie mocht dan mislukken,
volgens Giliomee had het wel als effect dat er veel kapitaal zou stromen naar
Afrikanerinstituties, net als tijdens de Boerenoorlog.49 Tussen 1914 en 1922 zouden er
uiteindelijk liefst 26 trustmaatschappijen en raden van bewindvoerders worden opgericht.
Samen met het op gang komen van Die Burger zou dit ertoe leiden dat er tussen 1914 en 1930
de nodige Afrikaner magazines kwamen en een gestandaardiseerde spelling in 1917.50
Een ander gevolg van de Eerste Wereldoorlog was grote teleurstelling bij een groot
deel van de Afrikaners.51 Botha had opgeroepen tot steun en die was er ook gekomen van een
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groot deel, dat deel zou nemen aan het veroveren van Zuidwest-Afrika en de veldtocht in het
oosten tegen de Duitsers. Er was echter ook een groot deel gekrenkt. Het had oude wonden
van het verlies in de Boerenoorlog opengereten. Commandant Christiaan Beyers van Defensie
stapte hierdoor zelfs op. Het optreden van Botha en zijn mensen zag men als bewijs van een
verzoening met de nederlaag van 1902 en van een bereidheid de band met het Britse Rijk met
geweld te verdedigen. Velen van hen verlieten dan ook de SAP. De NP greep het neerslaan
van de rebellie door de regering aan om flinke kritiek uit te oefenen. De oorzaak lag volgens
de NP duidelijk bij de regering zelf. Men eiste amnestie en vrijlating voor de opgepakte
rebellen. Hiermee groeide de NP uit tot voorvechter van hen en hun leiders, iets dat tevens
stimulerend zou werken.52 Malan zou later stellen dat de rol die Die Burger daarin speelde
cruciaal was voor het verkrijgen van een plek in ‘die Nasionale volkshart’.53 Van belang was
tevens de stichting van de Helpmekaarbeweging in 1915, die zich inzette tegen de
schadevergoedingen die de rebellen hadden horen luiden.54 Het groeide uit tot een
volksbeweging die geld inzamelde voor de rebellen. De SAP verzette zich tegen de beweging,
waardoor men wederom enige politieke steunde verloor. Uiteindelijk werd de
schadevergoeding kwijtgescholden, maar de Helpmekaarbeweging zou het geld dat was
ingezameld daarna gebruiken om zich in te zetten voor het welzijn van de Afrikaners. De NP
profileerde zich in deze periode als de partij die zich bekommerde om het Afrikaner volk.55
Met hun nationalistische boodschap groeide de partij uit tot een landelijke partij. Ook bij de
rebellen was nu duidelijk geworden dat onafhankelijkheid niet met wapens verkregen zou
worden, maar langs politieke wegen. De NP vormde daarvoor een prima middel. Bij de
verkiezingen van 1915 leidde dit volgens Die Burger tot 75.806 stemmen voor de NP. De
SAP was nog altijd de grootste met 91.806, maar had nu geen meerderheid meer.56 De UP
deed het met 48.509 stemmen, de AP met 25.305 en de onafhankelijkheden met 12.029. De
SAP moest nu uit een ander vaatje gaan tappen. Men zou nu gaan regeren met de UP. De
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Britsgezinden en de anti-imperialisten waren nu wellicht wel verder van elkaar verwijderd
dan ooit.
Gedurende de oorlog groeide de NP, die haar nationalistische boodschap bleef
verkondigen. Het resultaat was duidelijk merkbaar in enkele tussenverkiezingen, waar men de
nodige successen boekte.57 De SAP daarentegen presteerde matig en kreeg bovendien te
maken met financiële malaise. Tevens zou Botha in 1919 overlijden door een hartaanval en
opgevolgd worden door Smuts. Het vertrouwen binnen de NP was groot dat men in 1920 bij
de volgende verkiezingen aan het bewind zou komen. Malan omschreef deze jaren later als
één van de belangrijkste tijdperken tot dan toe.58 Het einde van de oorlog had immers
geresulteerd in een vredesovereenkomst waarin het recht tot zelfbeschikking van volken een
centrale plek had. De NP greep dit aan voor een nog fermer onafhankelijkheidsstreven. Het
nam daarom de wens om een republiek te worden op in haar programma van beginselen.59
Smuts echter bevocht het republikanisme van de NP. Een poging tot hereniging tussen de NP
en de SAP zou hier tevens op stuk lopen. De NP wilde immers blijven propaganderen voor
een republiek. In de verkiezingen van 1920 leden de SAP en de UP een gevoelige nederlaag.60
De NP werd de grootste partij. Een meerderheid had het echter niet, waardoor het uiteindelijk
genoegen moest nemen met een plaats in de oppositie. De UP besloot tot een opheffing van de
partij en een fusie met de SAP. De nieuwe SAP vroeg Groot-Brittannië op te komen voor de
belangen van Zuid-Afrika, als voorwaarde voor een voortzetting van de onderlinge band, stelt
Giliomee. Er werd tevens gepleit voor gelijkheid tussen de twee blanke Afrikanergroepen.
Omdat de SAP en de UP ook in 1920 nog substantiële separate blokken waren geweest, was
het geen verrassing dat ze de verkiezingen van 1921 wonnen met een meerderheid. De reden
van deze vervroegde verkiezingen was dat Smuts zijn parlement had ontbonden in de hoop
zijn positie te versterken.61 Dat lukte, maar tussen 1921 en 1924 zou er een
machtsverschuiving plaatsvinden.62
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De Eerste Wereldoorlog had wereldwijd een penibele financiële situatie veroorzaakt.
Dit kwam door ongedekte staatsuitgaves van oorlogvoerende landen.63 De Zuid-Afrikaanse
economie had tot die tijd gedreven op de goudhandel. Deze kwam nu echter onder druk te
staan. Omdat veel Britse mijnwerkers naar Europa vertrokken tijdens de oorlog om te vechten
vormden de Afrikaners vanaf 1918 de meerderheid in deze gevaarlijke sector. Een sector
waarin bedrijven bovendien kosten moesten zien te drukken.64 Dit trachtten ze mede te doen
door meer zwarte werknemers in dienst te nemen en minder blanken, gezien het gunstige
salarisverschil. Doordat de sociaaleconomische omstandigheden verslechterden en Smuts de
UP absorbeerde met haar grote steun voor de mijnindustrie, stelt Giliomee dat de afstand
tussen arbeiders en de regering groeide. Uiteindelijk zou dit alles tot een staking in de
Witwatersrand leiden in 1922 en stakingen in overige industrieën. Deze werden hard
neergeslagen door Smuts, iets waardoor hij veel sympathie onder de Afrikaners verloor.
Onder de stakers waren er verschillende sentimenten. Men wilde af van de bestaande orde en
een eigen onafhankelijke republiek. Het was tevens antikapitalistisch, al richtte het zich ook
op de zwarte bevolking.65 Dit laatste punt zou de jaren erna uitgroeien tot een steeds sterker
politiek wapen. Veel Afrikaners kwamen tot het besef dat zij niets konden uitrichten tegen de
goedkope niet-blanke arbeid en afhankelijk waren van mijneigenaren. Er was echter een
remedie. Door steun te geven aan de NP en de AP kon de huidige regering op de knieën
worden gedwongen.66 Hierop zouden deze beide partijen pogingen ondernemen nader tot
elkaar te komen. Pogingen die uiteindelijk zouden culmineren in een samenwerkingspact voor
de verkiezingen en zouden resulteren in een gezamenlijke coalitie na de verkiezingen van
1924. De NP werd hierin de grootste en steeg van 26 zetels in 1921 naar 53 zetels, de AP zag
haar winst ten opzichte van de vorige verkiezingen verdubbeld en de grote verliezer was de
SAP, dat van 79 daalde naar 53 zetels. De NP was nu eindelijk aan de macht.
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§1.5

Conclusie

De periode van 1914 tot en met 1924 laat zich omschrijven als een woelige periode. De SAP
raakte al snel verdeeld, door de besluitenneming rond de deelname aan de Eerste
Wereldoorlog. Een mislukte rebellie leidde tot het begin van het verval bij de SAP. Dit alles
had in grote mate te maken met de Boerenoorlog, die aan het einde polariserend had gewerkt
voor de Afrikaners. Het had duidelijk gemaakt dat er grote verschillen waren. Deze
verschillen waren er zowel politiek, sociaaleconomisch als geografisch. Ook had het
antikapitalisme en anti-imperialisme naar de voorgrond gebracht. De poging om de
verschillende kampen samen te laten werken tijdens de reconstructiefase mag dan soms als
een succes worden bestempeld, het lijkt slechts schijn te zijn geweest. Dezelfde kampen
zouden in 1914 namelijk lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Na een laatste mislukte
gewapende poging in de vorm van de rebellie landde echter ook het besef dat de strijd nu op
politieke wijze gestreden moest worden.
Hierbij zou de taalkwestie gepolitiseerd worden. Voor de Nederlandssprekenden was
het problematisch dat de Engelssprekenden de grootste bedrijven in handen hadden. Toch zou
de NP met haar nationalistische boodschap veel Afrikaners aanspreken en zag men
langzaamaan de opkomst van een Afrikanerbewustzijn. Deze resulteerde onder meer in het
oprichten van Die Burger, enkele magazines en trustmaatschappijen. Het vormde het
tegengeluid van de NP tegen de pro-Britse kranten van de SAP. Het einde van de Eerste
Wereldoorlog zorgde vervolgens voor een versterkt republikanisme. De SAP was daarna al
snel genoodzaakt de handen ineen te slaan met de UP. Het zou slechts een vinger in
doorbrekende dijk betekenen. Een hard neergeslagen staking zorgde voor een groeiende steun
van de NP en in de schaduw daarvan ook de AP. De nationalistische boodschap was
langzamerhand aangeslagen. Nu de regeringstijd voor de NP was aangebroken waren direct
een aantal nieuwe verkiezingsthema’s duidelijk. Hoe om te gaan met de niet-blanke
bevolking? Wat te doen met de arme blanken? Hoe het republikanisme verder vorm te geven?
Daarnaast bleef uiteraard het behoud en versterking van de eigen Afrikaner cultuur belangrijk,
met bijvoorbeeld de taalkwestie. Het waren kwesties die onder Hertzog zouden gaan spelen
en die in het volgende hoofdstuk verder besproken zullen worden.
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Hoofdstuk 2

1924-1939: J.B.M. Hertzog en de taalbeweging

Met het aantreden van James Barry Munnik Hertzog als premier van Zuid-Afrika op 30 juni
1924 komt er eindelijk een Afrikanernationalist aan de macht. Voor deze aanstelling had
Hertzog er echter al een hele carrière opzitten. Een loopbaan waarin hij, zoals reeds
gememoreerd, de NP van kleine partij naar de overwinning in 1924 gidste en zich met lijf en
leden inzette voor het behoud van de Afrikanertaal en -cultuur. Hiermee was hij al bezig
voordat de stichting van de Unie van Zuid-Afrika tot stand kwam. Het is daarom interessant
in dit hoofdstuk deze persoon wat meer onder de aandacht te brengen tijdens een focus op zijn
regeringsperiode, die uiteindelijk tot 5 september 1939 zou duren. Wie was Hertzog? Hoe
verliep de aanloop naar de fusie van de NP en de SAP in 1934? In dit hoofdstuk zullen deze
vragen aan bod komen, waarbij er aandacht is voor politieke, culturele en sociaaleconomische
ontwikkelingen. Vervolgens zal het hoofdstuk analyseren hoe de Boerenoorlog is
gepolitiseerd in de jaren twintig en dertig. Het vormt daarmee een mooie brug naar hoofdstuk
3, die in zal gaan op het succes van de radicale nationalist Malan. Iets dat niet losgezien kan
worden van de politisering van de oorlog. Dit hoofdstuk begint echter met de persoon Hertzog
zelf.
§2.1

Wie was J.B.M. Hertzog?

Hertzog werd geboren in Wellington in de Kaap op 3 april 1866, zo schrijft Pirow.67 Hij was
het achtste van twaalf kinderen van een boerengezin dat het moeilijk had financieel het hoofd
boven water te houden. Het kind werd vernoemd naar zijn aangetrouwde peetoom James
Barry Munnik, die op zijn beurt was vernoemd naar de arts James Barry die zijn moeder en
hem het leven redde tijdens de bevalling via een keizersnede. Zijn vader besloot het gezin in
1879 mee te nemen richting Jagersfontein in de Oranje Vrijstaat, waar nieuw gegraven werd
naar diamanten. Dit zou in het begin genoeg opleveren om zijn zoons naar de universiteit van
Stellenbosch te kunnen sturen in 1881.
Tijdens zijn periode in Jagersfontein was het volgens Pirow dat Hertzog de Vrijstaat
als thuisland omarmde en zich identificeerde met de Boerenzaak. Een voorbeeld hiervan
waren de tranen van vreugde die over zijn wangen liepen na de Majuba-overwinning. Op
Stellenbosch ergerde hij zich volgens Lapping al aan het gegeven dat Engels de voertaal was
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en niet Nederlands.68 Giliomee stelt dat Hertzog in de jaren 1890 ook nog in Nederland
studeerde, waar hij geïnspireerd werd door Abraham Kuyper, die ervoor pleitte dat
werkgevers hun arbeiders degelijke salarissen zouden bestalen. Het Calvinistische
gedachtengoed dat elke man recht had op een fatsoenlijk leven was daarbij het uitgangspunt.69
Pirow stelt dat Hertzog uitgroeide tot een hardwerkende, niet per se erg getalenteerde,
advocaat die door zijn arbeid benoemd werd tot rechter van het gerechtshof in Oranje
Vrijstaat.70 Zijn vredige leventje zou echter ophouden met het uitbreken van de Boerenoorlog,
waarin hij uitgroeide tot belangrijk persoon in het verzet, waar hij generaal werd.71 Pirow stelt
dat Hertzog tijdens de vredesbesprekingen in Vereeniging aardsvijand werd van Milner.72
De periode hierna zou hij langzaamaan het wapen van het Afrikaner nationalisme,
zowel cultureel als politiek, gaan gebruiken. Giliomee stelt dat Hertzog dit bijvoorbeeld deed
in de reconstructiefase na de oorlog, toen hij met Steyn de Orangia Unie Party (OUP)
oprichtte.73 Toen Milner boerderijen afnam van Boeren om immigranten te huisvesten was
deze OUP het middel om alle klassen en facties – ‘the poor and the rich, the collaborator and
the Bittereinder, the takhare and the well educated’, aldus Giliomee – samen te krijgen in één
grote beweging. Tijdens deze periode maakte Hertzog van het taalbeleid een hoofdprioriteit
voor het politieke herstel van de Boeren. Door onenigheid tussen Hertzog en Steyn aan de ene
kant en Botha en Smuts aan de andere, die niet vonden dat kinderen een andere taal dan het
Engels hoefden te leren, sloeg uiteindelijk de verdeeldheid over op het volk, zo stelt Giliomee.
Zoals gememoreerd in hoofdstuk 1 zou Hertzog tijdens het eerste kabinet van de Unie van
Zuid-Afrika in zijn hoedanigheid als minister van Justitie wederom botsen met Botha over
diens pro-Britse koers. Hierna zou Hertzog zichzelf profileren als de leider van de antiimperialistische Afrikaners. Het behoud en ontwikkeling van de Afrikaner cultuur stond
daarbij voor hem centraal en daarom zou hij een groot punt maken voor de status van het
Afrikaans. In 1924 zou hij uiteindelijk via een coalitie met de AP een absolute meerderheid
verkrijgen in de Volksraad en premier worden.
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Pirow bestempelt het verhaal van Hertzog als ‘The Hertzog Tragedy’ omdat ‘his rise
and fall were as complete and inescapable as if Shakespeare had written the story’.74 Of dit
inderdaad zo onvermijdelijk was zal later duidelijk worden. De man heeft ontegenzeggelijk
zijn stempel gedrukt op de Zuid-Afrikaanse politiek van de eerste helft van de vorige eeuw.
Een man die met zijn rassenwetten bovendien een belangrijke rol heeft gespeeld in de
totstandkoming van de Apartheid. Hertzog overleed uiteindelijk op 76-jarige leeftijd in
Pretoria. Ongetwijfeld met een dubbel gevoel. Tevreden, maar ook gekwetst. Met een
duidelijk stempel van de Boerenoorlog op zijn graf. Een oorlog die zowel een litteken vormde
als spierkracht. Iets wat duidelijk zal worden in het volgende gedeelte, waarin duidelijk
gemaakt zal worden hoe het Hertzog verging tot aan de fusie met de SAP in 1934.

§2.2

Het premierschap van Hertzog

Niet geheel verrassend was de eerste politieke daad van Hertzogs kabinet de invoering van
een wet die het Afrikaans toevoegde als officiële taal naast het Engels en het Nederlands, zo
schetst Giliomee.75 De jaren ervoor was het Afrikaans al geaccepteerd geraakt op Nederlandse
universiteiten in Zuid-Afrika, werd het onderwezen op basisscholen en kwamen er steeds
meer literaire werken in deze taal. ‘For the first time the Afrikaners felt that they were fully
recognized and fully free and at home in their own country’, zou Malan hier volgens Giliomee
over zeggen. Na de invoering van deze wet verving het Afrikaans direct het Nederlands als
instructietaal en als taal waarin wetten en officiële documenten werden gepubliceerd.
Probleem was echter dat veel Afrikaners het helemaal niet konden lezen. In 1927
rapporteerden bibliotheken volgens Giliomee dat slechts 1% van de geleende boeken in het
Afrikaans of Nederlands waren. In hoofdstuk 1 werd al duidelijk dat de taalkwestie al lang
gepolitiseerd werd, nu het succes echter daar was konden belangrijke vruchten er nog niet van
geplukt worden. Dat vereiste immers leesvaardigheid. Toch zou het een belangrijke
ontwikkeling betekenen voor het politiseren van de Boerenoorlog, waarover later meer.
Een tweede punt waarop tegenstellingen die aan het einde van de Boerenoorlog naar
voren kwamen gepolitiseerd werden is de onafhankelijkheidsstrijd. Aan de ene kant stonden
hierbij de nationalisten met als leider Hertzog, terwijl aan de andere kant de imperialisten
stonden die een belangrijk deel van de SAP vormden. In 1926 volgde de Balfour-verklaring
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op de Imperiale Conferentie in Londen dat Groot-Brittannië en haar Dominions vanaf nu
gelijk waren in status en op geen enkele manier ondergeschikt aan elkaar.76 Deze verklaring
zou in 1931 bekrachtigd worden middels het Statuut van Westminster. Giliomee benadrukt
dat dit echter niet betekende dat Afrikaners nu meer loyaal waren ten opzichte van de Britten.
Zuid-Afrika was voor hen het enige moederland. Pirow stelt dat met de Belfour-declaratie het
vredesakkoord van Vereeniging definitief was uitgewist.77 Hij stelt dat Hertzog ‘had from
1903 to 1926 fought the Anglo-Boer War over again and achieved a victory as complete as it
was to prove beneficial to South Africa’. Hertzog had nu eindelijk de overwinning die hij in
de Boerenoorlog al voor ogen had, al was het op een andere manier gebeurd dan hij destijds
voor ogen had. Eenmaal terug van de conferentie werd Hertzog enthousiast onthaald in ZuidAfrika. Zelfs de afdeling van de NP in Natal, die toch overwegend Engelssprekend was, was
buitengewoon tevreden.78
Ideaal voor de NP was dat Zuid-Afrika en de wereldeconomie rond 1924 in een
periode van herstel zaten, leggen Le Roux en Coetzer uit.79 Voor Hertzog lag er de taak de
Zuid-Afrikaanse economie uit te bouwen, de kapitalistische monopolie te doorbreken en de
positie van de blanke arbeider te verbeteren. Voor Zuid-Afrika was het tevens de kans om
economische zelfstandigheid na te streven na de Balfour-verklaring. Tussen 1924 en 1929 zou
Hertzog een aantal dingen bereiken.80 De handel met het buitenland werd opengegooid en er
werd na een lange clash van twee jaar met onder meer Smuts een nieuwe vlag aangenomen
als ‘expression and symbol of our independent nationhood and our accepted national status’.
Verder was er de ‘Iron and Steel Bill’, die leidde tot de oprichting van Iscor, een bedrijf die
zou uitgroeien tot één van de pijlers van de Zuid-Afrikaanse economie. Hertzog stabiliseerde
de diamantenindustrie en voerde de Gouden Standaard opnieuw in. Met het geld dat
instroomde werden spoorwegen en havens verbeterd, waarmee de werkloosheid daalde. Er
werd tevens een salariswet aangenomen die het minimumsalaris voor ongeschoolde werkers
regelde. Tot slot was er nog de belangrijke kwestie van de niet-blanken. Pirow stelt dat
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Hertzog hen graag industrieel, economisch en politiek wilde integreren in ‘the White Man’s
World’, maar niet in sociaal opzicht. Zijn beleid zou zich daarom baseren op het principe van
segregatie, waarbij de niet-blanken zich moesten ontwikkelen in hun eigen territorium. Drie
wetten werden hiervoor aangenomen. Smuts accepteerde dit zonder protest. Het belang van
deze wetten lag in het feit dat er ondanks de vele verschillende opvattingen die hierover
bestonden nu eindelijk een gemeenschappelijk beleid was.
Hertzog bracht de Afrikaners dus waar hij lang voor gestreden had - erkenning van het
Afrikaans als officiële taal en staatsvrijheid – en behaalde en passant nog wat successen. Dat
sprak tot de verbeelding bij vriend en vijand. Zo merkte politicus en schrijver Langenhoven
op dat zelfs tegenstanders de bezieling van Hertzog niet konden ontsnappen, hij zei: ‘My
vriend, die vyand van Hertzog, wees dankbaar vir wat hy vir jou Afrikanersiel gedoen het.’81
Hertzog zelf wilde volgens Van den Heever ten koste van alles verhoeden dat de imperialisten
weer aan de macht zouden komen en zo zijn prestaties ongedaan zouden kunnen maken.82 Bij
de verkiezingen in 1929 hoefde hij zich ook nog weinig zorgen te maken, de NP won ten
opzichte van 1924 15 zetels en pakte daarmee een ruime meerderheid.83 De AP verdween als
belangrijke politieke factor met een verlies van 10 zetels en werd afgedankt als coalitiegenoot,
hoewel de NP wel op de steun kon blijven rekenen van de 8 overgebleven AP-leden. De SAP
kwam uit op 61 zetels. Het stond daarmee in de schaduw van de NP, maar het gaf in mijn
optiek wel aan hoe substantieel die aanhang nog was en hoe gerechtvaardigd de angst van
Hertzog. Als belangrijkste reden voor de verkiezingsoverwinning wordt veelal de kwestie van
de niet-blanken beschouwd, die Hertzog tot hoofdthema had gemaakt.84 Dit in tegenstelling
tot de SAP. Met dit thema sloeg de etnische mobilisatie van Hertzog, na de strijd voor de al
gememoreerde taal en staatsvrijheid, een nieuwe weg in. Een weg die uiteindelijk tevens de
beide Afrikanertaalgroepen dichter bij elkaar zou moeten brengen.
Op het pad richting grotere cohesie binnen de gelederen van de Afrikaners was er
hulp. Giliomee stelt dat beide blanke groeperingen steeds meer open kwamen te staan voor
Hertzogs aanpak richting blanke eenheid.85 Het moest dan echter niet gebeuren via assimilatie
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maar via etnisch gescheiden instituties, die betrokkenheid voelden bij het idee van ‘Zuid
Afrika eerst’. Giliomee stelt dat de oprichting van de Voortrekker Jeugd Beweging één van
deze instituties was. Hertzog en oppositieleider Smuts kwamen beiden overeen een
beschermrol op zich te nemen voor deze beweging. Ook de Broederbond, reeds opgericht in
1918, kreeg steeds meer voeten in de grond en speelde een belangrijke rol bij de culturele
promotie van het Afrikanerdom. De eerste leider in 1918 was Jozua Naudé geweest, één van
de zes bitterenders die hadden geweigerd het vredesverdrag te ondertekenen aan het einde van
de Boerenoorlog. Wederom is dit een voorbeeld van de emoties die de Boerenoorlog had
losgemaakt. Naast de promotie van het Afrikanerdom zette deze geheime organisatie zich
volgens Giliomee in voor de cultivering van een nationaal zelfbewustzijn van de Afrikaners
en de liefde voor de taal, religie, tradities, land en mensen, en de bescherming van de
belangen van het Afrikanervolk. Zo waren zij in 1927 van mening dat Hertzog het
republikanisme niet ver genoeg doordreef, iets waarbij het steun kreeg van enkele leden in de
NP.86 In 1928 bestond de Broederbond nog uit 13 takken met 263 leden, voornamelijk in
Transvaal. In 1929 slaagden ze er echter in een conferentie te leiden in Bloemfontein, waar
ongeveer 400 delegaties van culturele organisaties uit het hele land aanwezig waren.87 Daar
besloten ze tot de oprichting van de Federation of Afrikaans Cultural Associations (FAK),
voor verdere promotie van het Afrikaans. Zij zitten zich onder meer in voor de handhaving
van de Afrikanertaal en integratie hiervan binnen commerciële activiteiten.88 Voorts zorgden
zij ervoor dat het Afrikaans van de middenklasse gezien zou gaan worden als de enige juiste
variant. Giliomee stelt dat de taal hiermee afgesneden werd van haar wortels, die in de
arbeidsklasse lagen. De taal werd zo gemoderniseerd dat het voldeed aan alle contemporaine
eisen. Toch waren de Afrikaners nog altijd grotendeels arbeiders, zo stelt Giliomee. Hij
concludeert dat het kleine aantal rijke zakenmannen die de culturele bewegingen konden
financieren, er uiteindelijk toe leidden dat de ontwikkeling van het Afrikanerdom afhankelijk
was van een hereniging van de NP en de SAP. Samen konden ze de status van het Afrikaans
als taal waarborgen en ervoor zorgen dat latere carrièremogelijkheden niet belemmerd
werden.
De Afrikaners waren nu op een belangrijk punt gekomen. Giliomee stelt dat men zich
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langzaam bewust werd van drie problemen. Allereerst de problemen van nationale eenheid
tussen de beide Afrikanergroepen, die bijvoorbeeld nog weer eens naar voren waren gekomen
bij de strijd om de constructie van een nieuwe vlag.89 Ten tweede was er de economische
structuur. De toekomst zou onzeker zijn indien het land er niet in zou slagen spoedig de
verwerkende industrie te moderniseren. Tot slot was er nog een demografisch gegeven. Er
was angst dat uiteindelijk ‘numbers would tell’ in een machtstrijd tussen blanken en zwarten.
En die ‘numbers’ lagen duidelijk in het voordeel van de zwarte bevolking. Deze problemen
werden allemaal beschreven in het boek Coming of Age van de nationalist Hofmeyr, dat in
1931 werd uitgegeven. Niet onbelangrijk was dat in 1929 de beurs in New York was gecrasht,
wat tot wanhoop had geleid bij de blanke Afrikaanse leiders. Deze crisis had ook Zuid-Afrika
geraakt. De werkloosheid steeg, de productie daalde met 20% tussen 1929 en 1933, werkers
weigerden salarisverminderingen terwijl werkgevers een harde strijd voerden met de
vakbonden. Hertzog sprak volgens Giliomee in 1932 zijn twijfels uit over democratie.
Volgens de leider was het een systeem dat ‘slowly and systematically organizes the entire
people on the political plane for the systematic furtherance of private interests’. Omdat beide
blanke groeperingen een steeds groter gevoel van onzekerheid kregen, kwamen er volgens
Giliomee vanaf het einde van de jaren twintig gesprekken over een coalitie tussen de NP en
de SAP. Hertzog sprak in deze fase de hoop uit dat de Engelssprekenden zichzelf Afrikaners
zouden noemen. Voor het probleem van het groeiende aantal zwarten had Hertzog uiteindelijk
een tijdelijke oplossing. Hun stemrecht was al ernstig beperkt maar in 1930 zou de invloed
van zwarte stemmers verder beperkt worden doordat Hertzog blanke vrouwen stemrecht gaf.90
Vooral in de Kaap, de enige provincie waar zwarten gedeeltelijk stemrecht hadden, was dit
een verdere indamming van het democratische zwarte gevaar.
De gevaren koers kwam echter op kritiek te staan. Tielman Roos, die veel steun had
onder de arbeidersklasse in Transvaal waar hij namens de NP leider was geweest tot 1929,
vond het onbegrijpelijk dat de kwestie van de niet-blanken boven de economische problemen
werd gesteld.91 Hij was van mening dat de enige remedie tegen een economische ondergang
van de Afrikaners een samenwerking was van de twee taalgroepen. Hij wilde af van de
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gouden standaard, waaraan Hertzog krampachtig had vastgehouden en wat de economie niet
ten goede kwam. Roos had al enige tijd getracht terug te treden in het kabinet, iets dat volgens
O’Meara tegengehouden werd door Hertzog.92 Op 16 december 1932, Dingaansdag dus,
kondigde hij echter aan opnieuw de politiek in te gaan, stelt O’Meara. De steun van de
arbeiders in Transvaal voor de NP kwam nu onder druk te staan. Dat zowel de NP als de SAP
bang was voor de onvoorspelbare factor die Roos heette, bleek wel uit het feit dat slechts twee
maanden na zijn aankondiging er overeengekomen werd samen te werken bij de verkiezingen
van 1933.93 De plannen waren er al langer maar Roos was de uiteindelijke katalysator. Dat
terwijl uitgeverij De Nasionale Pers met haar krant Die Burger tegen samenwerking was
geweest en vanaf nu fel campagne zou voeren tegen een mogelijke fusie.94 Malan zou zich
hier na de verkiezingen bij aansluiten.
De angst voor een fusie was gegrond, aangezien de coalitie bij de verkiezingen in 1933
liefst 136 van de 150 zetels zou winnen.95 Malan, als leider van de NP in de Kaap, stelde dat
een eventuele fusiepartij Zuid-Afrika zou veranderen in ‘a bulwark of imperialism and
capitalism, and that, in the long run the farmer, the worker, and the poor man would be unable
to feel themselves safe in it’.96 Samen met nog zes andere dissidenten en met de steun van Die
Burger zou hij zich tegen een fusie verzetten. Samenwerking was echter gunstig gebleken bij
de verkiezingen omdat men als geheel kon samenwerken. Ideaal dus om de problemen van de
economie en de kwestie van de niet-blanken gezamenlijk het hoofd te bieden. Op 5 december
1934 zou het daarom komen tot een officiële fusie tussen de NP en de SAP. Samen zouden ze
nu de Verenigde Suid-Afrikaanse Nasionale Party (VP) vormen. Voor Malan en enkele
andere radicale nationalisten was dit reden om af te splitsen en de Gesuiwerde Nasionale
Party (GNP) te stichten. Daarbij was het voor hen belangrijk het beeld van Hertzog als
voorvechter van het Afrikaner nationalisme en zijn cultuurstrijd af te breken.97 Dit kon alleen
maar door hem weg te zetten als bekeerde Britse imperialist en vijand van het Afrikanerdom.
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De tijdsomstandigheden - met de nodige economische problemen - vormden daarvoor een
ideaal klimaat.
Grundlingh stelt dat de depressie en de droogte van het begin van de jaren dertig veel
Afrikaners van het platteland naar de stad had gebracht.98 Daarmee verruilden ze volgens hem
in feite de ene armoedesituatie voor de andere. Zij voelden zich uitgebuit door Britsgezinde
kapitalisten en vervreemd door de waarden van de harde stad. Grundlingh stelt dat de
Boerenoorlog hierdoor een nieuwe betekenis kreeg. Zeker wanneer men de link kon leggen
met de strijd van een vroegere generatie die had gestreden tegen Britse suprematie. Een
politisering van de oorlog begon nu vorm te krijgen. Iets dat in de rest van dit hoofdstuk
beschreven zal worden en een goede brug vormt naar hoofdstuk 3, waarin het succes van
Malan verklaard zal worden.

§2.3

De politisering van de Boerenoorlog

Ondanks dat de herinneringen aan de Boerenoorlog en de concentratiekampen sterk waren,
werd er maar weinig van op schrift gesteld in de eerste decennia na de oorlog. Tussen 1906 en
1931 werden er slechts negen boeken over de oorlog uitgegeven.99 Het verkrijgen van een
plaats in de Afrikaanse geschiedenisliteratuur werd bemoeilijkt door een fragiele literaire
cultuur, die nog opgebouwd moest worden. Een eerste stap in de goede richting waren de
promotie van Afrikaans als standaardtaal naast het Engels, door onder andere Hertzog, en de
reeds besproken officiële erkenning in 1925.100 Vanaf nu kon de potentie van de
oorlogservaringen langzaamaan benut worden bij de creatie van een nationalistisch historisch
bewustzijn.101 De nadruk werd daarbij gelegd op gemeenschappelijk leed, een slimme zet
voor het aanspreken van een gemeenschappelijke identiteit.102 De schrijvende middenklasse
‘had to invite all the masses into history; and the invitation card had to be written in a
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language they understood’, aldus Tom Nairn.103 Dit om een zo groot mogelijk publiek aan te
spreken. Ook binnen de regering was men zich bewust van de kracht van historische verhalen.
In maart 1931 werd er daarom volgens Van Heyningen serieus gediscussieerd over een
formele geschiedenis, toen Spies voorstelde de stappen te bespreken voor het opstellen van
een officiële versie. 104 Spies stelde dat ‘if we do not perpetuate a good account of this part of
history a twisted account [will] be given of it later as has been done with a number of
historical happenings’. De discussie ging daarna over wat dan precies geschiedenis was. Voor
Spies draaide het puur om feiten. Malan echter vond geschiedenis meer dan feiten, ‘it tries to
discover the connection between facts, where the philosophy of history, or the hand of
providence which guides our destinies. That is what history really is’.105 Alle senators wilden
een professionele geschiedschrijving. Van Heyningen stelt echter dat Van der Walt zei geen
historicus te kennen die puur de waarheid schrijft. Het zegt veel over de geschiedschrijving
van die tijd. Een geschiedschrijving die ook zeker niet altijd professioneel zou zijn. Van
Heyningen stelt overigens dat deze bijeenkomst mede geïnitieerd werd door allerlei culturele
organisaties zoals de Helpmekaarbeweging en de FAK, maar ook door de pers. Al met al was
er dus een breed besef van het belang hiervan. De vraag is nu, hoe ging het verder?
Er waren praktische problemen. Van Heyningen stelt dat de ontwikkeling van een
academische Afrikanergeschiedenis traag verliep omdat geschiedenisdepartementen aan de
universiteiten maar langzaam opgericht werden. Volgens haar duurde het daarom even voor er
serieus gepubliceerd kon worden. Stellenbosch werd opgericht in 1904, terwijl het
departement bij de universiteit in Potchefstroom pas in 1921 van de grond kwam. Daarnaast
waren de staatsarchieven slecht geordend. Veel documenten waren ontoegankelijk omdat er
een termijn van 50 jaar bestond voor het vrijgeven ervan.106 Toch waren er tevens positieve
ontwikkelingen. Waren er voor de oorlog nog vele analfabeten en veel kinderen die niet meer
dan twee jaar naar school gingen, na de oorlog zou dit veranderen stelt Van Heyningen. Dit
kwam mede door het Calvinisme, dat ervoor zorgde dat veel Afrikaners wel moesten leren
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lezen om de Bijbel te kunnen begrijpen.107 Vanaf 1925, met de officiële erkenning van het
Afrikaans, verschenen er steeds meer teksten over de oorlog. Onder andere in tijdschriften als
Die Huisgenoot werden lezers aangemoedigd hun oorlogservaringen te delen.108 Vele
artikelen werden volgens Giliomee in kranten en tijdschriften gewijd aan het ophemelen van
Boerenstrijders, met name het heroïsche verzet van de bitterenders.109 Ook werden volgens
hem de erbarmelijke omstandigheden in de concentratiekampen veroordeeld.
Een prominent figuur in de geschiedschrijving over de Boerenoorlog was Gustav
Preller. Grundlingh stelt dat zijn gebruik van het Afrikaans, als tegenhanger van de
commerciële wereldtaal Engels, vertrouwd overkwam bij het volk.110 Daardoor spraken zijn
verhalen over het verleden de Afrikaners krachtig en emotioneel aan. De oorlog moest dienen
om de mensen te herinneren aan hun harde strijd voor vrijheid, zo stelt Grundlingh. Een van
die mensen die door Preller gememoreerd is, is commandant Gideon Scheepers. ‘Onder die
indrukwekkende en waarlik simpatieke Afrikaner-figure wat die driejarige Goudoorlog
opgelewer het’, zo schrijft hij, zal ‘Scheepers seker tot by ’n verre nageslag bly voortleef in
opregte waardering’.111 Het boek beschrijft de oorlogservaring van Scheepers heldhaftig, met
een nadruk op het leed dat de Boeren hebben geleden. Met een generaal als Smuts die zijn
mensen aansprak op hun broederliefde na het verlies van de oorlog: ‘As broeder egter, en as
mede-Afrikaner, moet ek jullie dringend vermaan om hierdie slag te bowe te kom deur die
ontmoediging te oorwin. Julle durf jul Afrikanerdom nie opgee nie. Aan julle ideale durf jullie
nie ontrou word nie.’.112 Zomaar twee voorbeelden met superlatieven en verwijzingen naar
het Afrikanerdom uit een boek dat er vol mee staat. Een patroon dat ook in Prellers andere
boeken waarneembaar is. En als er al eens gerept wordt over Afrikaners die overliepen naar
de Engelsen, dan was Preller niet mals: ‘Die ruggegraatlose erdwurms het natuurlik nooit die
minste vermoede gehad dat hulle eenvoudig gebruik word om die getal vol te maak nie’.113
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Ruggengraatloos dus tegenover heldhaftigheid. Preller heeft daarmee zeker bijgedragen aan
het definiëren van wat Afrikanerdom behelst. ‘Heroes are necessary for a nation to imagine
itself’, zegt Swart over de drang in de Afrikaner literatuur om over de helden te schrijven.114
Die helden waren precies wat de Afrikaners voorgeschoteld kregen. Over de omstandigheden
in de concentratiekampen was Preller duidelijk. Door het ontbreken aan sanitaire maatregelen
waren de omstandigheden vreselijk. ‘Ons eie ervaring het hierby in die niet verdwyn’, zegt de
krijgsgevangene in het verhaal van Preller.
De link tussen geschiedenis en etniciteit werd in de jaren dertig op drie manieren
gelegd, zo legt Grundlingh uit. In de eerste plaats als lege politieke retoriek, waarbij het Britse
uit de Boerenoorlog werd gestigmatiseerd als iets waarmee men zelfs dertig tot veertig jaar
later maar beter niks te maken kon hebben. Ten tweede als ‘moral charter’, als gids van de
weg vooruit, waarbij de moed en de vastberadenheid van de Boeren die lang hadden
standgehouden, zoals dus de bitterenders, werden verheerlijkt als karakterkenmerken.
Kenmerken die typisch zouden zijn voor de Afrikaners. Volgens Pisani werden voormalige
helden als Christiaan de Wet en Koos de la Rey nu ‘household names’, namen die in alle
huishoudens bekend waren.115 Ten derde zou de oorlog, net als andere historische
gebeurtenissen, volgens Grundlingh herbeleefd en herdacht worden via parades en rituelen,
symbolen waarmee etniciteit nieuwe inhoud kreeg. De Boerenoorlog dus als gedeelde
ervaring. Een ervaring dat als wapen benut kon worden door Malan tegen zijn oude
kameraden van de NP. Langzaam kreeg de oorlog een hernieuwde betekenis.116 Het was
volgens Giliomee de NP die daar de meeste garen bij spon.117 Zo sprak Malan bij Bloedrivier
op 16 december 1938 tijdens een belangrijke feestdag, met zo’n 100.000 aanwezigen, de arme
Afrikaners uit de stad aan op hun plicht om te strijden voor een Afrikaneroverleving. Dit via
een verwijzing naar belangrijke historische gebeurtenissen, waaronder de Boerenoorlog. Lege
politieke retoriek dus waarbij oude helden verheerlijkt werden tijdens herdenkingen. Niet elke
Afrikaner liet zich echter inspireren door de oorlogsverhalen.118 Volgens Smuts had Reitz de
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visie aangenomen dat niet de bittere herinneringen de overhand moesten hebben, maar de
rijkdom van de spirituele ervaring. Volgens Grundlingh kon zo’n zeldzame opvatting echter
amper opboksen tegen de nationalistische versie van de oorlog. Een versie die tevens
doordrenkt was van een sterk religieus element, stelt Grundlingh. De oorlog is volgens hem
onderdeel van de ‘sacred history’ van de Afrikaners. Of zoals Moodie zegt: ‘(…) the British
empire was not only the incarnation of evil; it was ultimately the foil against which God
revealed His magnitude and glory to His Afrikaner people’.119 Dat besef van het
Afrikanerdom werd flink aangemoedigd. Jansen stelt dat tussen 1934 en 1947 alles werd
gedaan om de Afrikanersentimenten te mobiliseren.120 Zij stelt dat de oprichting van de GNP
door Malan in 1934 het begin vormt van ‘een georkestreerde en grootschalige mobilisering
van alle Afrikanerverenigingen en -organisaties’. Een deel van de wapens daarvoor is in de
laatste paragraaf van dit hoofdstuk besproken, maar hoe de strijd verder ging zal hoofdstuk 3
uitwijzen.

§2.4

Conclusie

De periode tussen 1924 en 1934 kent als politieke hoogtepunten, zeker vanuit het perspectief
van Hertzog en zijn nationalisten, de erkenning van het Afrikaans als officiële taal en de
verkregen staatsvrijheid. Daarmee voltooide hij een strijd die hij eigenlijk al tijdens de
Boerenoorlog begonnen was en waarvoor hij altijd was blijven strijden. Het maakt goed
duidelijk hoe groot de wil bij een aantal nationalisten was om te strijden voor de belangen van
de Afrikaners. Het maakt tevens duidelijk hoe groot de antipathie was jegens de Britse
imperialisten en kapitalisten. Deze richtte zich overigens niet per se op de Engelssprekenden
in Zuid-Afrika, Hertzog beschouwde hen immers ook als onderdeel van de Afrikaners. De NP
zou onder Hertzog nog enkele successen boeken, zo werd de handel met het buitenland
opengegooid en werd er een nieuwe vlag aangenomen. Toch is in deze periode een
mentaliteitsverandering merkbaar. Men werd zich langzaam bewust van het feit dat
samenwerking tussen beide taalgroepen belangrijk was. Zeker nu de belangrijkste initiële
doelen bereikt waren kon men zich richten op het overwinnen van de geschillen. Dat deze
aandacht op sommige plekken goed aansloeg is te merken uit het feit dat Hertzog enthousiast
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werd onthaald in Natal nadat hij in 1926 staatsvrijheid had verkregen. Maar samenwerking
was ook gewenst voor andere doelen. De economie moest nodig gemoderniseerd worden en
er was het besef dat de zwarte bewoners van Zuid-Afrika numeriek zwaar in de meerderheid
waren. Eenheid was derhalve gewenst.
Waar de periode tussen 1914 en 1924 dus vooral de verschillen die in de oorlog
gebleken waren aan het licht bracht, kan de periode tussen 1924 en 1934 meer als periode van
toenadering worden bestempeld, al was niet iedereen hier even blij mee. Een krant als Die
Burger voerde actief campagne tegen een fusie van de NP en de SAP. Iets waar Malan zich
later met enkele anderen bij zou aansluiten uit angst dat Zuid-Afrika zou verworden tot een
kapitalistisch en imperialistisch bolwerk, waarin de onderklasse zichzelf niet thuis zou voelen.
De beurscrash in New York van 1929 en de daarop volgende economische crisis hielpen
zeker bij het voeden van angst onder de bevolking voor het kapitalisme. Wat tevens hielp is
de culturele ontwikkeling die de Afrikaners meemaakten in de jaren twintig en dertig. Diverse
culturele organisaties kwamen van de grond, universiteiten promootten het Afrikaans en er
kwam een golf van nationalistische literatuur op gang. Literatuur waarin voormalige helden
uit de Boerenoorlog vereerd werden en zogenaamde verraders beschimpt, waarin
concentratiekampen veroordeeld werden en waarin de nadruk lag op het aanspreken van een
gemeenschappelijk historisch bewustzijn. De oorlog werd nu als het ware tot een object
gemaakt en kreeg daarmee een hernieuwde betekenis. Een object dat gebruikt kon worden om
het volk te mobiliseren. Een object dat gepolitiseerd werd door culturele organisaties en via
lege retoriek in de politiek. Hierbij speelden vieringen en herdenkingen tevens een grote rol.
Desondanks waren er nog genoeg verschillen die overbrugd moesten worden. De NP en de
SAP trachtten dit te doen door te fuseren. Iets dat aanvankelijk succes boekte via een
meerderheid bij de verkiezingen van 1933. Malans GNP in 1934 maakte echter duidelijk dat
de toenadering nog niet voltooid was. De jaren na 1934 zou hij zijn stempel krachtig drukken
op Zuid-Afrika. Hoe hij dat deed wordt duidelijk in hoofdstuk 3.
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Hoofdstuk 3

1934-1948: D.F. Malan en de Tweede Wereldoorlog

Het jaar 1934 vormt dus volgens enkele historici het jaar waarin er begonnen werd aan een
geregisseerde grote mobilisatie van alle Afrikaner verenigingen en organisaties. Het was ook
het jaar van de oprichting van de GNP door Malan en enkele anderen. Malan was in de jaren
ervoor nog lid geweest van de NP en had goede banden met onder andere Die Burger, waar
hij voor schreef. Hij was ook een radicaal nationalist en een notoire anti-imperialist. Hij zou
uiteindelijk minister-president worden van Zuid-Afrika van 1948 tot 1954. Hoe verliep de
aanloop naar de verkiezingen in 1948? Wie was Malan? Hoe mobiliseerde hij de culturele
organisaties en verenigingen van de Afrikaners? Hoe hielp de Boerenoorlog daarbij? In dit
hoofdstuk zal antwoord gegeven worden op bovenstaande vragen en zal duidelijk worden hoe
het verder verliep met de toenadering die was ingezet tussen de jaren 1924 en 1934. Ook zal
daarbij aandacht zijn voor de rol die de Tweede Wereldoorlog daarin speelde. Maar allereerst
een korte levensgeschiedenis van Malan.

§3.1

Wie was D.F. Malan?

Malan werd geboren in Riebeek-Wes op 22 mei 1874 in het Westen van de Kaap. Hij groeide
op in wilde, stille landschappen als zoon van grondbezittende ouders.121 De Kaap was
gedurende de 19e eeuw verengelst, zo stelt Korf, waarbij de Engelse taal gezien werd als
middel om mee te doen in de politiek. Ze stelt dat vanaf de jaren 1870 Zuid-Afrika een
industriële revolutie door zou maken als gevolg van de diamantenvondst, waarna de Kaapse
Afrikaners zich meer bewust werden van hun bloedbanden met de Voortrekkers. Zij waren in
conflict geweest met het Britse Rijk. De Kaapse Afrikaners begonnen nu te beseffen dat hun
eigen culturele tradities naar de achtergrond waren verdwenen, zo stelt Korf. De industriële
revolutie zou hun samenleving drastisch veranderen. Een voorheen homogene samenleving
raakte gestratificeerd, waarin arme bywoners sterk contrasteerden tegen rijke grondbezitters
zoals Malans ouders.
Malan groeide op tegen deze achtergrond. Zijn vader was een succesvolle boer en
‘money-lender’ en bovendien lid van de Afrikaner Bond van de latere nationalist Hofmeyr niet te verwarren met zijn neefje die eerder in deze scriptie genoemd werd als schrijver van
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Coming of Age - die opkwamen voor Afrikaner belangen.122 Korf stelt dat Malan al vroeg de
bijnaam ‘één woord’ verwierf, vanwege zijn vaak erg korte antwoorden. Hij was een rustig,
zwijgzaam kind. Later zou hij ‘Mathematics and Science’ studeren aan het Victoria College in
Stellenbosch.123 Aan het einde van de 19e eeuw toonde hij zich al kritisch op imperiale figuren
als Rhodes en De Beers.124 Nadat hij zijn studie had voltooid besloot hij theologie te gaan
studeren en later nog een master filosofie.125 Net als Hertzog werd ook Malan beïnvloed door
Calvinistische beginselen met een nationalistisch randje, zo stelt Korf. Tussen 1900 en 1905
zou Malan ook nog promoveren aan de Universiteit van Utrecht, al was hij niet overdreven
enthousiast bij zijn vertrek naar Europa.126 Zo woonde hij dus een groot deel van de
Boerenoorlog buiten Zuid-Afrika, al zou hij later de helden van de Boerenoorlog vereren. 127
Zijn politieke carrière zou wortel schieten vanaf 1914, kort na de oprichting van de
NP, eerst in de Vrijstaat en later in Transvaal. Inmiddels was Malan dominee geworden. De
kerk moest volgens hem zorgen voor eenheid binnen de Afrikaners.128 Inmiddels vond hij het
echter tijd om de kerk te verlaten en zich te mengen op het politieke toneel.129 Hij zou nu lid
worden van de NP en niet veel later werd hij redacteur van Die Burger in 1915. Een erg
invloedrijke positie overigens waarmee hij zijn politieke ideeën kon verspreiden. Toen de
Kaapse tak van de NP tot stand kwam in 1915 werd Malan leider.130 Vanaf januari 1919 zou
hij lid worden van het parlement namens het district Calvinia.131 Een functie die hij overigens
niet zou opgeven tot 1938, toen hij namens Piketberg in het parlement ging.132 In 1924 werd
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hij tevens minister van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Volksgezondheid in de regering
van Hertzog, een positie die hem in staat stelde volgens Korf om zijn nationalistische
prioriteiten na te streven.133 Zij stelt dat waar Malan zich eerder richtte op zaken als de
kwestie van de arme blanken en segregatie, hij zich nu ging richten op het bouwen van de
Zuid-Afrikaanse natie. Hij liet zijn invloed in ieder geval blijken in de strijd om de Afrikaanse
taal officieel erkend te krijgen. Later zou hij dus tegen een fusie met de SAP zijn en richtte hij
de GNP op in 1934. Hoe het hem verging in de aanloop naar de voor hem succesvolle
verkiezingen van 1948 zal in het volgende gedeelte behandeld worden.

§3.2

Hoe verliep de aanloop naar de verkiezingen van 1948?

Met de oprichting van de GNP werd als het ware de voormalige NP gereorganiseerd. De
nieuwe partij bestond uit de leden van de voormalige NP, min de leden die wilden
samenwerken met de Engelssprekenden. Wat overbleef was een behoorlijk versplinterde
groepering volgens Korf. In Natal bleef er een nauwelijks noemenswaardige aanwezigheid,
in Transvaal was er slechts een klein overgebleven groepje waaronder slechts 1 parlementslid
terwijl in Oranje Vrijstaat het slechts iets beter was met vier parlementsleden. De tak in de
Kaap was wel helemaal intact gebleven, waardoor Malan wel verzekerd was van een zekere
regionale machtsbasis, zo stelt Korf. In feite was er nu een tweedeling binnen de GNP, stelt
zij, met aan de ene kant de zuidelijke nationalisten en aan de andere kant de extreme
republikeinen uit het noorden134 In het nieuwe partijprogramma kwam de wens om een
republiek te worden centraal te staan. Het verbreken van de band met Groot-Brittannië was in
het noorden erg gewenst. Malan en zijn Kaapse versie van de NP waren nooit echt
geïnteresseerd geweest daarin, omdat zij niet zoals de Vrijstaat en Transvaal een geschiedenis
met dezelfde vrijheidsidealen hadden. Maar hij besefte ook wel dat de invloed van de
republikeinen in de partij niet genegeerd kon worden, zo stellen Coetzer en Le Roux.135 De
partij zou zich verder richten op het handhaven van algehele segregatie voor de niet-blanken,
de kwestie van de arme blanken en goede verstandhoudingen tussen alle provincies.136 Ook
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lag er voor de GNP de taak om het Afrikaner nationalisme aan te blijven wakkeren, zeker nu
er met de VP een samensmeltingspartij was gekomen waarvan niet zeker was of zij die kaart
zouden trekken.
De VP, die nu dus onder leiding van Hertzog aan de macht was, werd door Malan
beschuldigd van het vertegenwoordigen van verschillende belangengroepen.137 Daarbij
maakte Malan overigens handig gebruik van zijn propagandamachine, die met name vorm
kreeg in de krant Die Burger. Op figuur 1 is te zien hoe de partij van Hertzog werd afgebeeld.
Een tweekoppig paard, dat twee
kanten op wil. Feitelijk zou de VP
steun zoeken bij verschillende
delen van het Zuid-Afrikaanse
volk, waaronder Afrikaners,
Engelssprekenden en gekleurden.
De eerste actie van belang namens
de VP was het doordrukken van het
zogenaamde naturellenkiesrecht in
1936, wat de politieke rechten van
Figuur 1 - VP als tweekoppig paard

de zwarte bevolking verder

inperkte door onder meer het stemrecht voor Kaapse zwarten af te schaffen. Ook werden de
reservaten voor zwarten uitgebreid, maar kregen ze slechts een heel magere politieke
vertegenwoordiging. Zo mochten er namens hen drie blanken in de Volksraad en vier in de
Senaat.138 Lapping stelt dat Smuts en Hofmeyr het binnen de VP niet eens waren met deze
raciale wetten, maar zij berustten aangezien zij hun zin kregen met hun poging de Afrikaners
en de Engelssprekenden te verzoenen.139
Malan kon in de periode tot de verkiezingen van 1938 weinig anders doen dan
propaganda drijven. Hij probeerde Hertzog, zoals eerder gesteld, weg te zetten als imperialist.
Figuur 2 illustreert dit met een cartoon uit Die Burger. Afgebeeld is Hertzog, die zijn
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Figuur 2 - 'Imperialist Hertzog

nationalisme-jasje heeft verruild voor die van het
imperialisme. De GNP was in deze periode nog gestaag
aan het groeien, met hier en daar wat kleine successen bij
provinciale verkiezingen.140 Dat de VP ondanks de
propaganda echter populair was bleek wel uit de uitslag
van de verkiezingen in 1938. De VP pakte 111 van de 150
zetels, terwijl de GNP er 27 pakte. Noemenswaardig zijn
verder de acht zetels voor de nieuwe Dominion Party
(DP), die zich richtten op Engelstalige blanken.141 Bij de
GNP heerste hierover enige teleurstelling, zeker omdat de
provinciale verkiezingen in 1936 nog positief verlopen
waren. Het totale aantal stemmen was als volgt verdeeld:

Tabel 3 – Verkiezingen 1938
Aantal stemmen verkiezingen 1938
Transvaal

Vrijstaat

Natal

Kaap

VP

186.070

51.148

35.063

176.084

NP

75.432

46.231

4.135

121.967

DP

13.141

0

24.780

19.640

AP

29.809

521

7.009

6.259

Onafh.

12.880

453

7.520

12.020

Duidelijk was wel dat Malan met zijn partij nog veel steun kon winnen in Transvaal en nog
geen meerderheid van de stemmen had in Oranje Vrijstaat en de Kaap. Malans nationalisten
deden daarom een beroep op Afrikaners om collectief een cultureel nationalisme te
ontwikkelen en - met enig succes, maar dat zal niet uitgebreid besproken worden - een groter
gezamenlijk aandeel in de stedelijke economie na te streven. 142 Voor dat eerste was er volgens
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Giliomee het obstakel van de aantrekkingskracht van het Britse. Een ander obstakel, de
onderontwikkelde staat van de Afrikaanse literatuur en cultuur, was aan het verdwijnen (zie
§2.3) . Spoedig zou er een nieuwe golf van nationaal bewustzijn onder de Afrikaners ontstaan,
waarbij verschillende ontwikkelingen elkaar zouden versterken. Om steviger in de stedelijke
economie actief te worden wilden Malans nationalisten dus het kapitalistische systeem zo
transformeren dat het zou passen bij de zogenaamde eigen etnische natuur, een idee dat
‘volkskapitalisme’ werd genoemd.143 Het idee hierachter was dat rijkdom niet alleen verdiend
moest worden voor een handvol individuen maar voor alle Afrikaners, om zo een
economische ondergang te voorkomen. Hiermee ontstond er dus als het ware een economisch
nationalisme.
Eerder in deze scriptie viel de stelling te lezen dat de oprichting van de GNP in 1934
een begin vormde van ‘een georkestreerde en grootschalige mobilisering van alle Afrikaner
verenigingen en organisaties’. Dat was zeker het geval. De Broederbond was erg aanwezig in
de jaren dertig op het gebied van onderwijs en cultuur.144 Zij, samen met de FAK en andere
nationalistische organisaties, hielden zich bezig met een verdere ontwikkeling en promotie
van de Afrikaanse taal.145 Een andere manier waarop zij zich manifesteerden was het
organiseren van feestdagen. Hierbij werden onder meer de Boerenoorlog en de Grote Trek
herdacht. Op 16 december 1938 waren er zo’n 100.000 mensen aanwezig in Pretoria om de
trek met de wagens van de Voortrekkers te herdenken. Dit soort herdenkingen droeg bij aan
een groter historisch bewustzijn, zo stelt Pienaar.146 Malan sprak op die dag, zoals in
hoofdstuk 2 reeds gememoreerd, het Afrikanervolk aan op hun plicht te strijden voor
overleving. Bij een aantal extreem-nationalisten leidde dit tot de oprichting van de
Ossewabrandwag in 1939, een quasi-militante organisatie die zich fel verzette tegen het Britse
imperialisme door middel van knokploegen.147 Malan zou zich hier overigens later tegen
uitspreken, iets waarvoor hij veel bijval kreeg. Desondanks is het een teken van het door het
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land gierende Afrikanernationalisme.
De inspanningen van de culturele organisaties en de nationalisten kregen extra kracht
door het debat dat losbarstte omtrent een eventuele deelname van Zuid-Afrika aan de Tweede
Wereldoorlog. Op 4 september 1939 stelde Hertzog voor neutraal te blijven. Giliomee stelt
dat Hertzog een interventie onterecht vond omdat de Engelsen en de Fransen met hun zware
vredesverdrag van Versailles in 1919 de oorlog over hen zelf hadden afgeroepen.148 Voor hem
stond dat verdrag synoniem aan het vredesakkoord in Vereeniging in 1902, iets waar dus
wederom de Boerenoorlog om te hoek kwam kijken. Malan steunde Hertzog hierin, maar
laatstgenoemde vond niet genoeg steun bij een stemmingsronde op 4 september 1939 binnen
zijn eigen partij.149 De partij spleet nu alsnog en Hertzog maakte op 5 september zijn aftreden
bekend en werd opgevolgd door Smuts, die oorlogsdeelname bevestigde. Hertzog stichtte niet
veel later de Volksparty die zou strijden voor neutraliteit en een striktere apartheidswetgeving
om zo de arme blanken te beschermen. De Broederbond was inmiddels ook bezig de
Afrikaanssprekenden collectief te mobiliseren tegen de oorlog.150 In 1941 fuseerde een groot
deel van Hertzogs Volksparty met de GNP van Malan in wat nu de Herenigde Nasionale Party
(HNP) ging heten.151 Het andere deel van de Volkspartij ging verder als Afrikaner Party. Er
werd overeengekomen dat de Engelssprekende Afrikaners niet welkom waren binnen de
HNP, dat overigens zowel de belangen van het platteland als van de stad behartigde.152
In de verkiezingen van 1943 won de VP van Smuts met 89 zetels. De HNP behaalde
43 zetels, de AP 9 en de DP 7.153 In Oranje Vrijstaat behaalde de HNP overigens 21 van de 25
zetels. In de overige drie provincies was de VP nog de baas en viel dus terrein te winnen, al
stelt Giliomee dat in 1938 de VP 40% van de Afrikanerstemmen won en in 1943 nog maar
30%. Dit was dus een significante daling.154 Ondertussen was de Tweede Wereldoorlog nog
altijd bezig. Malan bleef aandringen om Zuid-Afrika terug te trekken uit de oorlog. De
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regering, onder leiding van Smuts, was in de veronderstelling dat de meeste Afrikaners tegen
oorlogsdeelname waren en nam maatregelen. Burgers moesten ontwapend worden uit angst
voor een gewapend verzet en er werden op grote schaal Afrikaners geïnterneerd, ondanks dat
de veiligheid van Zuid-Afrika niet in het geding was.155 Dit leidde bij de nationalisten tot
ontzetting. Er werd opnieuw gerefereerd aan de concentratiekampen ten tijde van de
Boerenoorlog, stelt Giliomee. De Broederbond schoof de HNP inmiddels naar voren als de
enige partij die de Afrikaners kon helpen bij het verwezenlijken van hun politieke idealen.156
In 1947 schaarde de bond zich tevens achter apartheid. Het momentum kwam nu bij de HNP
te liggen.
Bij de verkiezingen van 1948 won de HNP uiteindelijk 70 zetels. Het vormde daarna
een coalitie met de Afrikanerparty, dat 9 zetels behaalde. Een meerderheid was nu een feit
voor de Afrikaners. Malan werd premier. De VP haalde 65 zetels, de AP 6 en de
vertegenwoordigers van de zwarten 3. De HNP was nu ook in Transvaal de grootste, en was
in de Kaap vrijwel gelijk aan de VP. In Natal achter bleef de aanhang logischerwijs
beperkt.157 De overwinning wordt volgens Giliomee meestal verklaard door de manipulaties
van de Broederbond, de opleving van massale nationalistische sentimenten rond onder meer
de herdenking van de Grote Trek in 1938 en de formulering van apartheid in het begin van de
jaren veertig.158 Toch waren deze factoren niet doorslaggevend, zo stelt hij. Volgens hem ging
het noodzakelijk om de woede van de Afrikaners over deelname aan de Tweede
Wereldoorlog, iets dat opnieuw de onderdanigheid aan Britse belangen zichtbaar maakte.
Alleen zo kon men zowel culturele nationalisten die culturele autonomie nastreefden, boeren
die werk zochten, zakenmannen die kapitaal en klanten zochten en arbeiders die
rasbescherming en scholingsmogelijkheden wilden, binden. Zij wilden allemaal een andere
relatie met Groot-Brittannië.
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§3.3

Conclusie

De periode tussen 1934 en 1948 kan gekarakteriseerd worden als periode van
Afrikanermobilisatie. In hoofdstuk 2 werd al gesteld dat er vanaf 1934 getracht werd alle
Afrikaner verenigingen en organisaties te mobiliseren en te orkestreren. Dit gebeurde
bijvoorbeeld via nationalistische literatuur en herdenkingen van historische gebeurtenissen
zoals bijvoorbeeld de Boerenoorlog. Malan en zijn GNP en de Broederbond speelden hierin
hoofdrollen. Zij speelden regelmatig in op nationalistische sentimenten, onder andere via
propaganda in de media. Toch moest men het in de verkiezingen afleggen tegen de VP onder
leiding van Hertzog. Aan het einde van de jaren dertig kwam echter het punt van deelname
aan de Tweede Wereldoorlog op het programma te staan. Hertzog wilde neutraal blijven
omdat hij van mening was dat Frankrijk en Groot-Brittannië de oorlog over zichzelf hadden
afgeroepen met de veel te strenge vrede van Versailles. Een verdrag dat hem terug deed
denken aan het verdrag van Vereeniging in 1902. Hij weigerde Zuid-Afrika voor het karretje
van de Britse belangen te laten spannen. Een stemming in de VP leverde echter een
minderheid op voor Hertzog, waarna een breuk een feit was. Hertzog zou uiteindelijk samen
met Malans GNP de HNP gaan vormen. De VP ging verder met Smuts als premier. Deze
regering wilde een gewapend verzet tegen oorlogsdeelname voorkomen en interneerde
daarom vele Afrikaners. Wederom deed dit velen terugdenken aan de concentratiekampen van
de Boerenoorlog. Het anti-imperialisme groeide hiermee en het nationalisme van de HNP
radicaliseerde. Er was geen plek voor Engelssprekenden en men wilde een strikt
apartheidsbeleid om de belangen van de blanken te verdedigen tegenover de zwarten, die
numeriek zwaar in de meerderheid waren. Uiteraard speelden de manipulaties van de
Broederbond ook mee, maar de woede omtrent de deelname aan de Tweede Wereldoorlog
leidde uiteindelijk tot het creëren van eenheid onder de Afrikaners en de uiteindelijke
verkiezingsmeerderheid van de coalitie tussen de HNP en de Afrikanerparty. Zo was ook in
deze periode de kracht van de verloren Boerenoorlog zichtbaar. Het lag zelfs ten grondslag
aan een aantal belangrijke protesten en beslissingen van leiders.
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Conclusie
Deze scriptie heeft getracht te onderzoeken in hoeverre de Boerenoorlog betekenis heeft
gehad voor de constructie van het Afrikaner nationalisme tussen 1914 en 1948. Er kan met
recht gesteld worden dat de oorlog zeker van belang is geweest. In eerste instantie heeft het
een aantal verschillen aan het licht gebracht tussen voormalige strijdmakkers. In die zin heeft
de oorlog dus polariserend gewerkt. Deze mensen hadden allemaal hun eigen ideeën over het
vredesakkoord dat er uiteindelijk kwam te liggen, waarbij de leiders uit Transvaal – Botha en
Smuts – meer Britsgezind waren dan de leiders uit Oranje Vrijstaat – Hertzog en Steyn. Een
aantal mensen heeft zich er nooit bij neergelegd. Hieronder Christiaan de Wet, die in 1914 op
gewapende rebellie leidde met een aantal oude kameraden. Zij wensten onafhankelijkheid,
maar waren tevens fel gekant tegen deelname aan de Eerste Wereldoorlog. De herinneringen
aan hun eigen oorlog met de Britten lagen nog vers in het geheugen en velen waren niet van
plan de voormalige vijand te helpen. Al snel volgde een breed besef dat deze strijd politiek
gevoerd moest worden. De SAP, die op dat moment aan de macht was, ondervond veel hinder
van de rebellie en van de besluitneming rond de Eerste Wereldoorlog. Het was daar dat een
aantal leden zich afscheidde en de NP vormde, waaronder Hertzog. Zij vonden dat de SAP
veel te loyaal was aan de Britten. De NP moest omgaan met grote verschillen die er waren
tussen Afrikaners, zowel politiek, sociaaleconomisch als geografisch. De Engelssprekenden
waren economisch welvarender dan de Nederlandssprekenden, die ook nog eens vaak
ongeletterd waren. De NP kreeg hier steun van een nieuwe krant, namelijk Die Burger. Dit
vormde uiteindelijk het tegengeluid tegen alle pro-Britse kranten die er op dat moment waren.
Het vormde een medium waar vooral Malan, als redacteur, veel profijt van zou hebben.
Langzaam sloeg zo het Afrikanernationalisme aan en in 1924 was er uiteindelijk de gewenste
overwinning. De NP was nu aan de macht met Hertzog als premier.
Hertzog had er zijn levensstrijd van gemaakt om het Afrikaans officieel erkend te
krijgen naast het Engels en Zuid-Afrika staatsvrijheid te geven. In feite was hij deze strijd
direct na de oorlog begonnen. Bij de Vrede van Vereeniging had hij grote bezwaren tegen het
optreden van Milner gehad en het akkoord dat er uiteindelijk kwam te liggen doofde zijn
republikanisme geenszins. Hertzogs strijd zou uiteindelijk culmineren in een erkenning van
het Afrikaans naast het Engels in 1925. Vanaf nu werd de taal ook onderwezen in
verschillende scholen en universiteiten. Dit zou een belangrijke stap betekenen voor het
Afrikanernationalisme. In de twee decennia die erop volgden zou er een golf ontstaan van
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literatuur waarin voormalige oorlogshelden vereerd werden en de Afrikaners voor hen
typische karakterkenmerken opgespeld kregen. Afrikaners, die waren namelijk moedig en
sterk. Britten daarentegen waren machtswellustig en kapitalistisch. Wie met hen collaboreerde
had geen ruggengraat. Kortom, het Afrikanerdom werd langzamerhand gedefinieerd en de
Boerenoorlog werd in feite een ding. Een object dat diende als wapen voor de mobilisatie van
de Afrikaners en het creëren van eenheid. Een hernieuwde betekenis dus voor de oorlog.
Enkele radicale nationalisten waren van mening dat Hertzog zijn wens een republiek te
worden niet ver genoeg doordreef nadat hij voor Zuid-Afrika in 1926 een gelijke status
verkreeg naast Groot-Brittannië en haar andere Dominions, iets dat in 1931 definitief
bekrachtigd werd. Toen hij zich door een wereldwijde economische malaise en demografische
factoren - de zwarte bevolking had immers veel meer inwoners - ook nog eens genoodzaakt
zag samen te werken met de Britsgezinde SAP, was voor een aantal radicalen de maat vol. Zij
kregen daarbij steun van Die Burger, die fel campagne voerde tegen een fusie. De angst voor
het kapitalisme werd uitgebuit en werd versterkt door de nationalistische literatuur. De NP en
de SAP zouden elkaar vinden in 1933 en een meerderheid krijgen bij de verkiezingen. Een
fusiepartij in de vorm van de VP werd opgericht in 1934 maar kon niet voorkomen dat Malan
zich met een aantal anderen afsplitste in de GNP in 1934. Zij vreesden dat Zuid-Afrika een
bolwerk van imperialisme en kapitalisme zou worden. Een periode van toenadering eindigde
zo in een nieuwe tweesplitsing, die tussen de verdeelde SAP met gematigde nationalisten die
uit praktische overwegingen met Britsgezinden samenwerkten aan de ene kant, en de extreme
nationalisten in de vorm van de GNP aan de andere.
Tussen 1934 en 1948 vond er een grootschalige mobilisatie plaats van
Afrikanerorganisaties en –verenigingen. Dit gebeurde bijvoorbeeld via herdenkingen van
historische gebeurtenissen, waaronder De Grote Trek en de Boerenoorlog. Malan probeerde in
deze periode Hertzog weg te zetten als iemand die naar de imperialisten was overgelopen. Een
pijnlijke claim gezien Hertzogs strijd vanaf de Boerenoorlog. Toch moest men het in de
verkiezingen nog afleggen tegen de VP. Aan het eind van de jaren dertig kwam echter
deelname aan de Tweede Wereldoorlog op de agenda te staan. Hertzog wenste neutraal te
blijven. Frankrijk en Groot-Brittannië hadden in zijn ogen de oorlog over zichzelf afgeroepen
door het veel te strenge vredesverdrag van Versailles, dat in zijn ogen deed denken aan het
vredesverdrag van Vereeniging in 1902, een teken dat de herinneringen daaraan nog altijd
levendig waren. Een stemming in de VP verliep echter nadelig voor Hertzog. Hij stapte op en
vormde uiteindelijk samen met de GNP de nieuwe HNP. Smuts was nu premier namens de
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VP. Die partij was bang voor gewapend verzet tegen oorlogsdeelname van de nationalisten
en liet velen interneren. Iets wat laatstgenoemden herinnerden aan de concentratiekampen in
de Boerenoorlog. Het anti-imperialisme groeide nu. Engelssprekenden waren niet gewenst bij
de HNP en men wilde strikte apartheid om de belangen van de blanken te verdedigen. Samen
met de inspanningen van de Broederbond en andere culturele organisaties en de golf van
nationalisme die de vele Afrikanerliteratuur had opgeleverd, zorgden de spanningen rond de
Tweede Wereldoorlog er uiteindelijk voor dat de HNP de verkiezingen won in 1948. Ook in
de periode tussen 1934 en 1948 liet de verloren Boerenoorlog zo haar kracht zien.
Samenvattend kan gesteld worden dat de verloren Boerenoorlog eerst polariseerde.
Boeren die teleurgesteld waren over het verdrag van Vereeniging dienden eerst samen te
werken met Britsgezinden. Dit verliep niet slecht, totdat de Eerste Wereldoorlog de boel deed
ontploffen. Vanaf dat moment laaide het anti-imperialisme en anti-kapitalisme opnieuw op.
Het leidde tot een rebellie en een politieke strijd, waarin taal en staatsvrijheid gepolitiseerd
werden. Onderwerpen die in het vredesverdrag niet naar tevredenheid waren geregeld.
Onderbuikgevoelens uit de Boerenoorlog werden hiervoor geactiveerd. Dit werd later extra
geholpen door nationalistische literatuur, die van de oorlog een object maakte. Een object die
het Afrikanerdom definieerde en verraders en Britten afkraakte. Herinneringen laaiden
opnieuw op tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen men herinnerd werd aan
concentratiekampen en het oude vredesverdrag van Vereeniging. Zo leverde de Boerenoorlog
herinneringen, teleurgestelde mensen, verschillen, angst, idealisten, helden, wraakgevoelens
en een nationalistisch wapen op. Dat was de kracht van een verloren oorlog. Een kracht die
pas benut werd in tijden van economische malaise en internationale spanningen, maar
desondanks keer op keer een belangrijke rol speelde in de politieke ontwikkelingen tussen
1914 en 1948. Een kracht die zeker niet bij elke Afrikaner in elke provincie gevoeld werd
aangezien een substantieel deel van hen warme gevoelens voor het Britse rijk bleef houden.
Maar ondanks dat heeft de kracht er wel toe geleid dat de natiegedachte van een kleine
nationale Afrikanerbeweging in 1914 uiteindelijk uitmondde in een massabeweging in 1948.
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