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Onder ons is daar vandag baie wat drG Malan nog persoonlik geken het.
Daar is bejaardes wat aktief met hom saamgewerk het;
so bejaard is nie en wat met belangstelling
verskillende

terreine geluister het;

wat hom as bejaarde vader-figuur

daar is ander wat nie

na sy beskouinge

en raad op

en daar is nog ander, jonger mense,

net by sekere geleenthede gesien het.

Dit beteken dat ons vandag nog baie nabyaan

hom staan;

beteken ook dat ons hom nog nie objektief kan sien nie.

Ons sal dit maar

eers kan doen wanneer die Geskiedenis deur sy onverbiddelike
perspektief gegee het, soos wanneer

en dit

tydsverloop

'n mens deur fn verkyker jou objek

fikseer, dit van sy agtergrond losmaak en rustig daarop konsentreer.
Maar ons sien dro Malan nog in verskillende

situasies voor ons:

hy

ontmoet ons by Morewag se voordeur en nooi ons binne;- hy staan by 'n
voorsitterstafel

en neem die woord;

hy verduidelik die Regering se stand;

punt oor die plek van die nie-blanke in die politieke lewe van die land;
hy spreek jongmense toe by 'n gradedagplegtigheid;
trekkermonument

hy praat by die Voor=

in Pretoria, en deur dit alles hoor ~ns weer sy bekende

sonore stem.
'n Mens kan nie koud, kalm, objektief \'Jeesnie;
sterk voor JOUt
gebeure.

die persoon~ dip persoonlikheid,

die man staan te

oorheers nog teveel die

Wat egter nie wil sê dat jy nie hoofsake kan identifiseer

nie;

jy kán - en dit is wat ons in verband met dr. Malan se staatkundige
opvattinge wil doen:

baie los drade en rafelpunte moet ontwar word;

ons

moet by die hegpunte kom, die fundamentele dinge, vanwaar die uitvertakking
uitlei.

En 'n mens bereik al baie as jy net oor 'n paar hegpunte duidelik=

heid kan kryo
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Eers is daar dro Malan se herkoms,
Sy familie is afkomstig
wat inderdaad

wat 'n baie duidelike

uit 'n hardwerkende

ou Waldensiese

reeds vóór die Kerkhervorming

gesag van die POUSo

Met Hugenoot

stam-familie,

in verset gekom het teen die

Jacques Malan, wat ná die herroeping

(1685) in Leiden veiligheid

die Edik van Nantes

is Jacques Malan - of Jacob, soos sy voornaam
verhollands

van

gaan soek en 'n paar jaar

later na die Kaap ·verhuis het, het die familie na Suid-Afrika

koloniste

stempel dra.

gekom.

Hier

in die omgang deur sy mede-

is - na enige jare getroud met Isabeau Jourdan,

gebore Le Long, weduwee van 'n mede-Hugenoot,
hy met verloop van tyd die welvarende

Jean Jourdan;

en hier het

eienaar geword van verskeie

plase,

onder andere die bekende La Motte by Franschhoeko
Dr. Malan verteenwoordig7
die Malans in Suid-Afrika.
Afrikaanse

van die stamvader

Sy voorgeslag

af, die sewende geslag van

is dus reeds baie jare op Suid-

bodem gevestig en hulle het, net soos ander Hugenotefamilies,

deur-en-deur

Suid-Afrikaans,

meer bepaald Afrikaans,

geword.

'n Paar nou verwante aspekte is in hierdie verband van belang.

In

dr. Malan se herkoms is, naas die vaders, ook die moeders byna deurgaans
afstammelinge

van Franse Vlugtelinge:

(Le Long) is agtereenvolgens
Retief

moeder

Eleonora

(verwant aan Piet Retief),

dr. Malan se moeder,

Susanna Aletta Marais,

du Toit.

Eleonora

gehad het nie:

en dan

Melius was die enigste

naar vader was uit Saksen

maar haar moeder, Hester Roux, was ook weer uit die· Hugenotestam.

Die besliste

oorheersing

van die Hugenoteherkoms

tot die sterk Calvinistiese
word nog duideliker
stamvader

Melius, Debora Naudé, Maria Magdalen~

Francina

Anna Magdalena

wat nie 'n Hugenote-van

afkomstig,

die moeders ná Isabeau Jourdan

lewensbeskouing

bied al dadelik

'n sleutel

van dr. Malan, en hierdie

as 'n mens in gedagte hou dat sy voorgeslagte,

af, sonder uitsondering

Dit is ook opmerklik
boere was, hardwerkende

oortuigde

dat langs die hele afstamming

van die

mense was. 2)
af die ouers almal

Bolandse boere en hulle het - ondanks tydelike

slae in 'n paar gevalle

op één uitsondering

ge''iord. Die ui tsondering

is Daniël

Malan, ·wat vroeg oorlede is en wie
haar drie seuns ondc r

godsdienstige

punt

!"T1:)")i

1; kp ':":::,'=>

ná almal welgestelde

Francois Malan, grootvader
SI3

vrou, Francina

~andiE'hede nagelaat

terug:

mense

van dr.

S.A. Marais, met
is.
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- 3 Dr. Malan se ouers het op die plaas ALl esver-Lor-en teenaan RiebeekWes gewoon.
mense:

Net soos die voorgeslagte was ook hulle toegewyde, hardwerkende

dr. Malan se vader het ook moeilike dae geken, maar hy was 'n

v~oruitstrewende,

spaarsame man, wat sukses met sy boerdery gehad en sy

gesin goed versorg het.

Hy was ook' n warm vaderlander,

soos o sa..blyk

uit die feit dat hy lank voorsitteT van die Afrikanerbond
was.

in Malmesbury

Daar was in die huis 'n besef van die waarde van die onderwys:

die bekende meester T.G. Stoffberg, wat op Allesverloren
hoof van die skooltjie op Riebeek-Wes
liefde en waardering gehad;

gaan inwoon en

geword het, het die huisgesin groot

en op dr. Malan in sy prille jeugjare het

meester Stoffberg betekenisvolle

vormende invloed uitgeoefen.

Die huisgesin was 'n allesins normale Bolandse plaashuisgesin.
was deurgaans

van erns en skerts ruimskoots bygedra het.
het daar ook 'n.egte godsdienstige

wees.

Daar

'n sterk dissipline, wat veral van die vader uitgegaan het,

en daar was fn besonder hegte gesinsband, waartoe

in die kerk;

vir

'n gesonde vermenging

Kenmerkend van Afrikanergesinne,

gees geheers.

Oud en jonk was gereeld

en die kleintjies moes ook op hulle plek in die Sondagskool

So kom dit dat dr. Malan hom in genl. Smuts se Sondagskoolklas

bevind. 3)
As 'n mens dr. Malan se ouerlike huis en sy onmiddellike
op Riebeek-Wes

omgewing

in oënskou neem, dan is dit asof die groot kragte wat

vrywel dwarsdeur sy afstamming aan die werk was, in hierdie huis en om=
gewing op besondere wyse hulle neerslag gevind het:
liefde, bodemgehegtheid,

noeste ywer, naaste:

hoogskatting van die onderwys,

'n hegte gesinsband,

oortuigde godsdienssin - dit is hierdie dinge, so eie aan die Hugenotege=
slagte, wat al langs die lyn af gegee is tot in dr. Malan se ouerlike huis;
dit móés 'n invloed op sy opvattinge hê, dit kon nie anders nie.
Nou verbonde met die historiese hegpunte van sy opvattinge, en inder=
daad voortvloeiende
moet word.

daaruit, staan sekere verwikkelinge

wat hier aangestip

'n Mens kan venlag dat dr. Malan nie sou volstaan met die

beperkte studiefasiliteite

wat sy eie huis en omgewing gebied het nie.

Hy besluit om na die Victoria Kollege op Stellenbosch
sestienjarige

te gaan, waar hy as

seun teen die end van J~n1J~.riA1891 aankom, en op die stasie

o.a. deur sy vroeëre sondagekoo Lmce ater , toe senior student, Jan Smuts,
ontmoet word.

4/•••••

-4Sy studietyd van nege jaar op Stellenbosch,

wat slegs onderbreek is

toe hy In kwartaal lank op Swellendam gaan onderwys gee het, was - soos
dr. Malan self later by herhaling verklaar het - vir hom In tyd van
beslissende

geestelike vormingo

Aan die ligter sy van die studentelewe,

plesier en sport, het hy maar weinig deelgeneem:

Sy oë was swak en sy

liggaamsbou ook nie sterk nic, sodat hy weinig trek vir die ligter sy
gehad het.

Maar hy het In goeie sin vir humor gehad, en was begaaf met

In helder verstand en skerpe redeneervermoë.
pligsgetrouheid

en deursettingsvermoë,

begin af "n ernstige student was.

Voeg hierby In ingebore

en ons kan verstaan dat hy van die

"Hy het mos nooit

honderd persent oortuig was dat hy reg is nie.

I

n ding gesê as hy nie

Vandaar ook dat sy maats

hom in sy studentedae nooit kon oortuig nie •••• Hy was 'n denker en hy
ken sê wat hy gedink het" - só het wyle prof. G.G. Cillié, 'n studentemaat,
eenkeer vertel. 4)
In die vroeë jare van sy Stellenbosse
wik en weeg en ,ernstige geesteswroeging,

tyd het dr. Malan, ná eerlike

duidelikheid

gekry dat hy in die

bediening moet gaan, en dit ondanks die feit dat hy in natuurwetenskaplike
vakke, veral Skeikunde, die beste gevaar het.

Ofskoon hy oor sy keuse van

die bediening baie kalm was en inderdaad nooit emosioneel daaroor geword
het nie, was sy oortuiging onwrikbaar:

toe hy sekerheid gevind het, was

dit vir hom 'n ware verligting en het daar meer koers in sy lewe gekom.
As student, en veral as lid - later voorsitter - van die Unie-Debats=
vereniging,

verdiep hy hom meer en meer in sekere gro0t vraagstukke,

name vraagstukke

wat die welsyn van sy eie volk raak.

Hy rig hom met oor=

tuiging teen die destydse optrede van die De Beers-Maatskappy
voering van Rhodes plase in die Boland opkoop;
mende materialisme
die Afrikaner
Nederlandse

met

wat ~nder aan=

hy wend hom teen die' t.oe ne e

van die tyd en toon aan dat dit reëlreg in stryd is met

se Protestants-Calvinistiese

erfenis;

hy pleit vir die

taal, ofskoon die Engelse taal toe nog oorheersend en doodge=

woon in die onderwys is;
Weltgeschichte

hy word diep getref deur Hegel se uitspraak:

ist Weltgericht;

sy studie in die Filosofie en die Teologie

bring hom by die kern van die gereformeerde
van diepsinnige,

godsdiens;

en aan die voete

waardige Afrikaners soos proff. N.J. Hofmeyr, J.I. Marais,

P.J.G. de Vos en C.F.J. Muller, ondergaan hy geestelike verdieping in die
Teologiese

Kweekskool.

5/ •••••

- 5 Maar D.F. Malan sou ook nie volstaan met die studiefasiliteite
Stellenbosch

gebied het nie;

wat

hy is Europa toe, na die ou universiteit

van

Utrecht, waar hy sy studie veral in die Filosofie voortsit en ná iets meer
as vier jaar promoveer met 'n dissertasie
Berkeley.

getiteld Het Idealisme van

Ook hier het hy sy studie met erns aangepak:

die ondersoek na

wysgerige begrippe" het vir hom groter diepte gebring, en dit het ook
daartoe bygedra

dat hy hom op grondiger wyse van probleme van homself en sy

mense in Suid-Afrika

rekenskap gegee het.

Wat die laaste betref, was hy in

'n sekere sin nou juis in 'n gunstige posisie, want hy was verwyderd van
Suid-Afrika

en kon objektief na sy land en mense kyk.

Vir die soort man wat hy was, rustige, indringende gees, was hierdie
objektiewe blik buitengewoon
getref.

verhelderend,

Die gebeure in Suid-Afrika,

en dit het hom met groot krag

en dit wat regstreeks daaruit voort=

gevloei het, het hom aangegryp sodat sekere bestaande
nog sterker beklemtoon

aksente in sy gees

is.

Ofskoon hy Kaaplander was, het hy diep meegeleef met sy volksgenote
van die worstelende Boererepublieke
oorlog in Suid-Afrika

ernstig bekommer.

skouer van die uitkringende
nie;

inteendeel,

en het hy hom oor die verloop van die
Hy was nie maar 'n passiewe toe:

vloedbeweginge

van die Suid-Afrikaanse

gebeure

hy het hom geestelik in die midde daarvan bevind.

Met geesdrif woon hy op 10 Oktober 1900 die erediens by ter ere van
pres. Kruger se verjaarsdag in die groot Nieuwe Kerk in Amsterdam:

hy

aanskou hoe duisende mense reeds ure vóór die tyd beur om plek te kry, en
hy skryf met warme volksgevoel

aan sy ouers:

"Het doet het hart van een

goed zooveel warmte voor onze zaak te sien". 5)

Afrikaner

gelukkig dat hy een van die groepie Afrikaners
die geesdriftige
meemaak.

Hy ag hom

kan wees wat in Desember 1900

ontvangs van pres. Kruger op die spoorwegstasie

Kort daarna bied hy aan om op 'n studentekonferensie

van Utrecht

in Engeland

oor die oorlog in Suid-Afrika te gaan praat - en hy sou ook gegaan het as
dit nie was dat buitelanders
gegee is nie.
meelewing,

ten slotte geen aandeel aan die verrigtinge

Ons sien ook nog hoedat hy ná die oorlog, met hoogagting

en

besoek aflê by pres. Steyn en gesin, wat toe tydelik in Duitsland

was.
Al hierdie dinge het 'n onuitwisbare
gemaak.

indruk op die gees van D.F. Malan

Het sy studietyd in Europa vir hom intellektuele

voeding en

- 6 stimulering

gebring,

dan het dit hom tegelyk sy volk in duidelike

laat sien, en van hom 'n oortuigder

Afrikaner gemaak.

in fn brief aan 'n vriend in Suid-Afrika
Holland:

perspektief

Die gevoel kulmineer

enige maande voor sy vertrek uit

"Ik heb mij voorgenomen met mijne zwakke krachten te gaan werken

voor het Afrikaner

volk en van den weg geen duimbreed

Dit is die jong man wat op 18 Februarie 1905 in Tafelbaai
Baie van sy opvattinge

6)

te wijken".

terugkeer.

het onder die werking van dinamiese invloede

reeds

duidelik vorm begin aanneem, en die proses sou voortgaan nadat hy tot die
bediening

toegetree het, eers op Heidelberg

Graaff-Reinet,

(Tv1.) en toe op Montagu

en dit sou ook later voortgaan nadat hy in 1915 die eerste

redakteur van die eerste nasionale koerant, Die Burger
Burger)

(aanvanklik nog ~

geword het.

Hier het ons die noodsaaklike
naamste staatkundige

opvattinge,

sou raak, geïdentifiseer

agtergrond

waarteen dr. Malan se ver=

soos dit met verloop van tyd gepresiseer

moet word.

In sy staatkundige

denke staan die volk, die Afrikanervolk,

swaartepunt.

Dit is iets wat regstreeks

wat dwarsdeur

sy lewe 'n konstante

diep lê:

in fn mens se afstamming,

rasionele

denke beïnvloed

uitmaak.

Só was dit ook met dr.

daarin gevind.

en dit is daarom

kon wees.

dat die uitnodiging

word, vir hom voor 'n intense persoonlike
vir die bediening,

Ons het hier te

in die diepte van jou gees, vanwaar dit

In die diepte van sy siel was hy ware nasionalis;

Dit is welbekend

iets

verklaar kan word nie, iets wat baie

en dikwels bepalend is.

dat hy ook groot Nasionalis

in die

uit sy vorming voortvloei,

determinant

doen met iets wat nie bloot rasioneel

Malan.

en

hy het met oortuiging

om redakteur van Die Burger
krisis geplaas het:

te

hy was gevorm

daarin gestaan, en hy het geluk

Kon hy kansel en gemeente vir die politiek verruil?

Hy het

lank en ernstig geworstel, en selfs redes genoem waarom hy nie vir die taak
geskik sou wees nie:
kan nie gou besluite

ty is geen skrywer nie;

hy is fn stadige denker;

hy

neem nie.

Maar nogtans is aangehou dat hy gehoor moet gee, en van ooste en weste
het dringende briewe gekom:
baie ander predikante,

van ds. D.S. Botha, van dr. Tobie Muller en

van prof. J.J. Smith, van adv. (later regter) H.S.

van Zijl, van pres. en mev. M.T. Steyn en van nog baie ander.

Ook was daar

- 7'n aangrypende

brief wat in die geheim gekom het, van die "Centrale

Gevangenis,

Bloemfontein",

gevangenes.

7)

te 'Wete vanaf genl. De Wet en 94 ander Rebellie-

Die refrein wat deur almal geloop het, was dat die Afrikanervo Ik
d.r, Malan nodig het;
gespreek het.
hoofartikel,

en ditwas

Hy gee self die bewys daarvan wanneer hy sy eerste Burger26 Julie 1915, die lig laat sien - onder die titel:

wat Ons Volk liefhet.
die versekering
bring:

hierdie refrein wat die sterkste tot hom

Aan Almal

Met vuur tree hy in die bres vir sy volk en gee hy

dat die jong Burger

'n boodskap

van hoop aan die volk sal

"Soos van tyd tot tyd ten oorvloede uitons

kolomme sal blyk, ruis

daar deur die ganse land 'n nuwe stroom wat steeds sterker word.

Dit is

die vaste wil om 'n volk te wees." 8)
Dieselfde
Bloedrivier

liefde vir sy volk straalook

was.

Na 'n uiteensetting

Groot Trek en 'n verwysing
elke Afrikaner

"Verenig daardie krag doel:

dan is die Afrikanerdom

seker en dan is die blanke beska'Wing gered.
homself weer ontdek.

ring en eie veragting,

van die

na die krag van die Skepper wat in die hart van

bewus in 'n magtige reddingsdaad,

se toekoms ver=

In hierdie Eeufeesjaar

Opgestaan

het

uit die stof van vernede=

eis hy nou volle erkenning vir homself, vir sy edele

en vir sy nageslag." 9)

voorgeslag

van die betekenis

gelê is, bring hy die wekroep:

die Afrikanerdom

rede by

1938, wat 'n hoogtepunt van die destydse

op 16 Desember

Voortrekkereeufees

uit sy besielende

met groot vertroue in sy volk.
vertroue

het hy volksvertroue

woorde:

Glo in jou Godl

Sy liefde vir sy volk het gepaard gegaan

Naas opregte Godsvertroue

en ware self:

op 'n hoë peil gestel, vandaar sy gevleuelde

Glo in jou volk!

Glo in jouself!

Maar liefde vir sy volk moes vir hom nie net 'n blote feit bly nie,
'n feit wat bloot ter wille van sigself bestaan en nie na buitentoe
het nie.

Daarvoor

eers betekenis
gedra word.

was sy vorming te diepgaande;

drakrag

die feit sou vir hom maar

kry wanneer dit in die praktyk op verskillende

terreine uit:

Dr. Malan was nie die man van holle frases nie.

Hy het op die terreine van die kultuur, die onderwys en die godsdiens
die belange van sy volk met hart en siel gedien.
met staatkundige
terreine

opvattinge

Ons het hier weliswaar

nie

as sodanig te doen nie, maar wat op hierdie

lê, hou noue verband daarmee en het inderdaad

gehelp om die

8/•••••

- 8 karakter

en inhoud daarvan te versterk.

opvattinge

Dit is tot 'n groot mate sy

en optrede in verband met kultuur en onderwys en godsdiens

hom die komplete

staatkundige

leier vir die Afrikaner

gemaak het, en hom

op fn ander vlak geplaas het as die gewone politieke
daarom net kortliks

na sy opvattinge

By kulturele byeenkomste

Dan het hy besondere
gespreek.

1925);

aan sy toespraak voor die gesamentlike

en die Senaat oor Afrikaans

vir één, amptelik erkende volkslied
(16 Desember

Voortrekkermonument
standbeeld

1938);

het.

(13 Augustus
sitting

as 'n amptelike taal (8 Mei
(2 Mei 1937);

(26 Julie 1938);

sy voorstel

sy toespraak by

sy toespraak by die inwyding van die

(16 Desember

op Kerkplein,

en Krugerdag opgetree

pleidooi vir Afrikaans

sy optrede by Winburg se eeufeesviering

Bloedrivier

spreker, wat van

bereik en werklik tot die hart van sy volk

Ons dink veral aan sy kragtige

van die Volksraad

Ons verwys

op hierdie terreine.

soos Geloftedag

hoogtepunte

1908 - Dit is ons Ernst);

leier.

was hy 'n inspirerende

vroeg af dikwels by geleenthede

wat

1949);

en sy toespraak toe hy die Kruger-

Pretoria, onthul het (110ktober

1954). 10)

Dr. Malan se optrede in die Parlement om die wetgewing deur te loods
wat Afrikaans

as amptelike taal erken het (1925),waarna

sal altyd as een van sy betekenisvolste
van die Afrikaner

gereken word.

bydraes tot die kulturele

Hoofsaaklik

in 1957 aan hom sy eerste Erepenning

vir Volksdiens

toegeken.
huis waar die

van die jeug hoog op prys gestel is, het hy sy lewe lank voor=

stander en ondersteuner

van die onderwys

hy in die Pakt-regering

van genl. Hertzog

van onderwys behartig
toe hy Kanselier

het;

plegtigheid

het u nodig.

sy boodskap

in die Stellenbosse

tot nasiediens.

gebly.

Hy het dit bewys veral toe

(1924 - 1933) o.a. die portefeulje

en hy het ditook

van die Universiteit

1941 sluit hy as Kanselier

waarheid

vooruitgang

omrede hiervan het die F. A.K.

Self die produk van fn Protestants-Calvinistiese
opvoeding

so pas verwys is,

later v~eer treffend getoon

van Stellenbosch

was~

Op 4 Desember

aan die studente by fn gradedag:

stadsaal af met die woorde:

Weier dit nie.

U vaderland,

"U word geroep

en u volk meer besonderlik,

Antwoord op hul roepstem en offer wat hulle vra •••

ons sal vrygemaak het, salons

waarlik vry wees."

Hat kerk en godsdiens aangaan, was dit sy besliste beskouing
Afrikanerstaatsman
en vorming,

nie daarsonder

en hy het di~ ~

kan klaarkom nie.

k~Qe~ent

uitgeleef.

As die

Il)

dat die

Dit volg uit sy herkoms
Toe hyas

Eerste

9/ .••••

9Minister die bewind aanvaar het, het hy op 4 Junie 1948 oor die radio
verklaar:

"In die grondwet van ons land word die opperheerskappy

spesiaal erken in die lotgevalle van ons volk.
regeringsmagte

wilons

graag in ooreenstemming

ook die groot betekenis

van die Christelike

van God

In die uitoefening
daarmee bly.

van ons

Ons erken dan

godsdiens en die onmisbaarheid

van die Kerk met sy suiwerende en opbouende invloed op die volkslewe
Op hierdie belangrike

••••

tydstip veral, maar ook voortdurend hierna, vra ons

dan ook met vrymoedigheid

die kerk se belangstelling

en voorbidding."

12)

Meer bepaald op die politieke terrein lê dr. Malan se fundamentele
opvatting van die noodsaaklikheid
die redakteurskap

van Afrikanereenheid.

Sy beweegrede

van Die Burger te aanvaar, en hom daarmee

om

soos hy dit

so duidelik gesien het - vir die diens van sy volk beskikbaar te stel, was
bowenalam

die verskeurdheid

onder Afrikaners te besweer en, indien moontlik,

eenheid te bewerkstellig.

Genl. Botha het genl. Hertzog uit sy kabinet

verdryf omdat laasgenoemde

as Afrikaner

eerstel

standpunt ingeneem het:

Genl. Botha en genl. Smuts het Suid-Afrika

Suid-Afrika

in fn wêreldoorlog

gebring waarmee 'tal van Afrikaners hulle ten ene male nie kon vereenselwig
nie, en Afrikaner het op Afrikaner geskiet in die Rebellie.
jong predikant van Graaff-Reinet,

Dr. Malan,

het saam met ds. H.S. Bosman in Pretoria

desperate - dog vergeefse - poginge aangewend om genl. Smuts te beweeg om
die lewe van Jopie Fourie te spaar.
het Afrikaner

gekonfronteer,

Gemoedere het hoog geloop;

Afrikaner

en daar was selfs imminente gevaar van 'n

skeuring in die Kerk.
Toe dr~ Malan besluit het om na die Burger te gaan, het hy aan By
gemeente op Graaff-Reinet
omstandighede

gesê:

"U sal my wil glo as ek sê dat, as die

waaronder ons volk verkeer, normaal gebly het, ek vir geen

oomblik daaraan sou gedink het om my op die breëre terrein van die volkslewe
te begeef nie ••• ~ Wlaar ons verkeer tans seker in die ernstigste nasionale
krisis wat ons nog ooit beleef het.

Wat op die spel is, is nie alleen groot

geestelike en sedelike beginsels nie, maar meer en meer kom ditdaartoe

..
...

dat die vraag, die ontsettende vraag, gestel word - en gestel word aan ons
eie volk - of ons as Afrikanervolk

nog reg van bestaan het, en of dit nie

miskien beter vir ons is om nasionale

selfmoord te pleeg nie •••• Die stap

wat ek gedoen het ••• ~. is vir my persoonlik baie ernstig •••••
een opsig is dit fn stap in die duister.
gelê.

In meer as

Byna alles word in die weegskaal

Maar vir ons volk~ en bowenal om die ere Gods, wil ek dit doen." 13)

10/ •••••

- 10 In sy reeds genoemde hoofartikel

in die Burger het hy dit só gestel:

"Die volkere het in die dal van die skaduwee van die dood gekom.
ons eie volk is dit die donkerste ure.

Ook vir

Eenmaal was daar 'n tyd toe ons een

was, een in hart, ook al was ons geskei deur die grense van vier state, ook
al het die storms oor ons heen gewoed.
almal in.

Unie is sy naamo

verbitter.

staat sluit ons vandag

Maar ons harte is geskeur en ons volkslewe is

Ons drink die wê.ters van Marao"

Volkseenheid
terrein:

Dieselfde

was vir dr. Malan bowenal eenheid op die staatkundige

daarmee kon die volk hom by die stembus laat geld, daarmee kon hy

mag in die Parlement kry en oor werklike mag in die hele land beskik.
moet egter onthou dat hy nie 'n ongekwalifiseerde

eenheid begeer het nie,

nie 'n eenheid bloot ter wille van eenheid as sodanig nie.
di t 'n kunsmatige

Ons

Want dan kon

eenheid wees, wat geen toetse kon deurstaan nie en in

we r-kl.Lkhe.Ld
'n groter las as 'n bate kon wees, aangesien dieinstandhouding
daarvan soveel aandag en inspanning sou vereis dat dit, veral in kontensieuse
sake, wat dikwels beginselsake was, niks noemenswaardigs

sou bereik nie.

Hy het 'n belangrike voorwaarde vir eenheid gestel:

eenheid slegs

van dié wat waarlik een kon wees - Bring bymekaar wat deur innerlike oor=
tuiging by mekaar hoortl - Dit is 'n ander gevleuelde woord wat ons aan hom
dank;

dit bevat sy advies wat in die gange van ons eietydse geskiedenis al

herhaaldelik

opgeklink het.

Dit was omdat daar nie aan hierdie voorwaarde

voldoen is nie, dat hy - met harde kritiek op sy hals
samesmelting

van genl. Hert~og en genl. Smuts in 1933

die skoonklinkende

34 verwerp het;

en

dit Was om dieselfde rede dat hy - weer eens ondanks kwaai kritiek (hierdie
keer vanuit die kring van sy eie ondersteuners)

- kort vóór die verkiesing

van 1948 met mnr. N.C. Havenga, leier van die Afrikanerparty,

'n verkiesings=

ooreenkoms aangegaan het wat 'n Nasionale oorwinning op 26 Mei van daardie
jaar moontlik gemaak het.
Die verkiesingsooreenkoms

het dr. Malan gesien as die begin van 'n

proses wat hy vuriglik begeer het, nl. ware eenwording van sy party en dié
van mnr. Havenga.

Dat dr. Malan, toe hierdie proses ná die Nasionale

oorwinning nie spontane en vinnige vordering maak nie, baie teleurgesteld
was, spreek duidelik uit 'n brief wat hy op 12 November 1948 aan mnr.
Havenga geskryf het:

Hy het tot die gevolgtrekking

gekom, só verklaar hy,

"dat die so seer gewenste eenwording van ons onderskeie partye op hierdie
stadium as bui te die kwessie beskou moet word."

Hy laat dan direk daarop

volg: "Ek hoef nouliks te sê dat vir my en my Party, en stellig ook vir die
Nasionaalgesinde
teleurstelling

Afrikanerdom oor die algemeen, dit 'n oorsaak van diepe
en in 'n mate ook van bekommernis

is.

Ek wil egter die hoop
11/ •••••
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uitspreek dat daardie uiteindelike

doelwit tog nog binne afsienbare tyd

bereik sal kan word ••••" 14)
Die feit dat dr. Malan so sterk op sy voorwaarde vir eenheid gestaan
het, nl. dat dit eenheid van ware gelykgesindes moet wees, verklaar in hoë
mate die stabiliteit van sy ondersteuning,
skynsel dat hy met 'n skrale meerderheid

en veral die merkwaardige

van vyf in die Volksraad

ver=

staande

kon bly en sy posisie selfs voortdurend kon versterk.
'n Mens moet egter daarop let dat daar in die staatkundige eenheids=
begrip van dr. Malan niks kleinliks of parogiaals was nie:
nie die eenheid van 'n bepaalde groep of groepie nie;
seer praktiese vaderlander en vérsiende staatsman.

Sy ideaal was

daarvoor was hy te

Dit is wel só dat hy

in die eerste plaas, en met intense liefde, aan sy eie volk gedink het;

en

dit is so dat hy eers en veral sy eie mense, wat verbrokkeld en verskeurd
was, weer bymekaar wou bring.
Afrika nie geëi"ndig nie.

Maar daarmee het sy eenheidsideaal

Afrikanereenheid

was wel 'n groot en belangrike

stap op die eenheidsweg, maar dit was nog nie die laaste stap nie.
Mens moet onderskei:
omvat;

kultureel het dr. Malan se eenheidsbegrip

staatkundig het dit veel verder gestrek.

volk, wat bereik sou kon word wanneer Afrikaners
selfvertroue hulle plek in die staatkundige

'n

sy eie volk

Eenheid van die Afrikaner=
geestelik sterk was om met

lewe van Suid-Afrika in te neem,

moes die weg tot groter staatkundige eenheid baan.
met Engelstaliges

vir Suid-

Dan sou Afrikaanstaliges

gelyke vennote kon wees, en dan sou taalgrens nie tegelyk

politieke grens wees nie.
Toe hy die regering in 1948 aanvaar, spreek hy hom met verwysing na
die betrekkinge

tussen Afrikaanssprekende

"Wat ons binnelandse

en Engelssprekende

verhoudings betref, verheug ons ons oor die feit dat

so 'n groot deel van ons Engelssprekende

bevolking by die pasgehoue verkie=

sing saamgestaan het met hul Afrikaanssprekende
steuning van ons aangekondigde beleid
gemeenskaplike

soos volg uit:

•••••

medeburgers in hulonder:

Daarmee is daar dan ook nuwe

grond op 'n wye terrein tussen die twee groot blanke rasse

gevind wat, as daarop voortgebou sal word, niks minder sal beteken nie as
die totale uitskakeling
lewe van Suid-Afrika".

van die sogenaamde rassevraagstuk
15)

uit die politieke

- 12 Toe hy later, in die aand van sy lewe, in Morewag sy herinneringe
boek gestel het, het hy groot klem gelê op sy werk om hereniging
Afrikaners

onder

teweeg te bring, maar direk daarop sy siening van 'n ruimer

poli tieke eenheid laat volg:
beweging

te

"Daar moes met ander woorde 'n herenigings:::

tet stand kom wat, soos sy naam aandui, bedoel sou wees om byme=

kaar te bring wat bymekaar was, maa r wat gaandeweg sy gesigseinder
verder sou uitstoot,

naamlik om bymekaar

te bring almal, tot welke taalgroep

hulle ook al mag behoort, wat deur innerlike
tuis hóort.

ook nog

politieke oortuiging

bymekaar

'Hereniging' moes met ander woorde aangevul word deur 'vereni=

ging', dog alleen in sover as die verkreë eenheid op die fondament
berus van gemeenskaplike
beginselgrondslag

oortuigings,

••••• Dwarsdeur

heftige meningsverskille

sou bly

dit wil sê op 'n vaste en gesonde

al die politieke verwikkelinge

en selfs

en stryd, soms na binne sowel as na buite, het ek

daardie doelwit nooit uit die oog verloor nie." 16)
As 'n mens die wese van dr. Malan se eenheidsbegrip
uiting kom, asook die openhartigheid

soos dit hier tot

waarmee hy dit uitgedra het, in gedagte

hou, kan jy verstaan waarom Afrikaanssprekendes
gestaan het maar ook waarom Engelssprekendes

vanselfsprekend

na aan hom

vir hom steeds hoë agting gehad

het.
Die Nasionalis,
nouliks anders wees.

die Afrikanernasionalis,
Deur Calvinistiese

gees in ons geskiedenis

voortgedra.

wat

dit kan

geslagte heen is die demokratiese

Was dit dan nie dr. Malan se eie stam:

vader, Jacques Malan, wat in Februarie
Adam Tas "landdros Beelzebub"l),

is ook demokraat;

1706 met landdros Starrenburgh
I

n gedienstige

(vir

dienaar van goewerneur

Willem Adriaan van der Stel was, kwaai gebots het nie? 17)
Het die demokrasie

regstreeks

uit dr. Malan se verlede tot hom gekom,

dan het hy dit logies aanvaar en as 'n basiese begrip in sy hele staatkundige
denke ingebou.
samesmelting

Ons sien dit sterk uitkom in sy houding ten opsigte van

wat deur genl. Hertzog

het eiemagtige

en genl. Smuts bewerkstellig

en leier van die Nasionale

oor koalisie kon onderhandel
kongresse

dat die Generaal,

sonder om sy ministers,

land en in 'n demokratiese

só skryf hy later in sy herinneringe.

Eerste

rarty, met die leier van die Opp~sisie
sy koukus en sy party=

in sy vertroue te neem, was vir hom onverstaanbaar.

demokratiese

Hy

optrede aan die kant van genl. Smuts gelaak, maar veral wat

genl. Hertzog betref, was hy diep teleurgesteld:
Minister

is.

"In 'n

pa.:rtywas so iets beslis O'ngehoord"
18)

13/
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Dr. Malan was nie die leier wat in politieke
mense wou afdruk nie;

inteendeel,

sake van bo af sy wil op

hy was die leier wat geduldig onder sy

mense beweeg het, wat met hulle voeling gehou en met omsigtigheid
gevoelens

probeer peil ~et.

ondersteuners

Soms was hy vir sekere mense - selfs vir goeie

- té geduldig,

In Transvaalse

soos vir die gesiene Nasionale

kongres

skertsend toegevoeg

het:

geduld, maar partykeer

word ons ongeduldig

met u geduldl"

gewoonlik

teenstanders,

O.B.-generaal
het:

hulle

vrou wat hom op

"Doktor, ons bewonder

u

Ander weer,

het met sy kalmte en geduld gespot, soos die

wat vol selfvertroue

"Dr. Malan lei nie;

voor In gehoor op Stellenbosch

hy loop saam.

verklaar

Ons viil nie 'n leier hê wat van

agter af lei nie 1"
Maar ondertussen

het dr. Malan geweet wat hy wil, al het dit ook gelyk

of hy soms te lank getalm het.
"Ek glo in werklike leierskap,

Sy leiding was van In demokratiese
maar Ileierskap-in-rade',

in lewende kontak met my volk." 19)

leierskap

gekom het, het ~y met die daad gehandel.
nie noodwendig
ondervind

swak optrede nie;

optrede

is

dit het niemand by dr. Malan duideliker

in heftige konfrontasie
kommandant-generaal

staatsvorm

laasgenoemde

ons ingeskape

Gesag=

maar hy was In selfverklaarde

op die Uniale Kongres van die Nasionale

en

Op 3 Junie 1941 verkla~r
Party in Pretoria o.a.:

nog al tyd in die rigting was

oor liggaam of oor gees en weg van In gedwonge

wat vir ons eie nasieskap
menslike

te probeer

soos iedereen geweet het, by Hitler

"Ons mag nie vergeet dat ons hele geskiedenis

eenheidstelsel

in Suid-Afrika

teenoor hom het dr. Malan gestaan.

weg van 'n diktatorskap

Dr. Hans van

In "Christelik-Nasionale

regering voorstaan,

Nasionaal-Sosialis
wie se ~impatiet
.
t e lIlA
die NaZ1-S
se ge e h e.t 20)
Diametraal

denke wat hom

van die O.B., het wel gesê dat hy nie daaraan

afdwing nie, en ook dat hy vir Suid-Afrika
staat" met republikeinse

demokratiese

met die O.B. gebring het.

sou dink om die Nasionaal-Sosialistiese

verwerp

demokratiese

as juis die leiers van die O.B. nie.

uiteindelik

Kongres,

dit wil sê in

En as hy dan tot In beslui t

Langsame,

Dit was veral dr. Malan se fundamentele

Rensburg,

aard:

en vir ons gewetensvryheid

regte geen plek gehad het nie." 21)

En op die Uniale

16 September 1942, eweneens in Pretoria, heet ditweer:
daarom ook net so die diktator-beginsel,

is van die totalitaristiese

ideologieë

en vir

"Ons

wat In essensiële

kenmerk

en vir die massas van die volk geen

14/ .....

- 14 ander funksie meer het nie as om bevele uit te voer en op te hou om self te
d"~n kt"en e vra ••••• 22)
Dr. Malan se besliste
kategoriese

verwerping

hy gedurende

voorkeur

van die totalitêre

die oorlogsjare

maklik

in Suid-Afrika

bespot

is.

gesagstaat,

in uitsendings

daarenteen

staat, en sy

het meegebring

dat

van die Duitse radio Zeesen, wat

opgevang is, heftig gekritiseer

Dro Van Rensburg

van Suid-Afrika,

vir die demokratiese

en selfs verkleinerend

was die held, die aangewese

verlosser

maar dit het dr. Malan nie van stryk gebring nie, hoe swaar

dit ook gegaan het om voet by stuk te hou, veral in die vroeë jare van die
oorlog toe Duitse
geallieerdes

suksesse met byna eentonige

dikwels hoogstens

of terugtogte

wat "volgens

Die demokratiese
gesentreer,
uitlopers

medemens,
beywer.

kon meld van "gewenste

'n groot geheel uitgemaak,

terrein gehad het.

Hy het sterk gevoelvir

met name sy mede-Afrikaner,

linge agting, gesonde verhoudinge

kundige

wat sy

Daar was bv. die

die materiële

opheffing

Hy het in die samelewing

en begrypende

fasette, hoe belangrik

kern

van sy

en hy het hom doelbewus hiervoor

En daar was die sosiale uitloper:

Maar hierdie

is, en die

stappe" wat gedoen is

denke van dr. Malan was om die staatkundige

maar dit het in werklikheid

uitloper:

aangekondig

plan" geskied het.

ook buite die staatkundige

ekonomiese

reëlmaat

verdraagsaamheid

ook al op sigself,

onder=

bepleit.

lê nie op die staat=:

terrein as sodanig nie en ons laat dit daar.

Uit wat gesê is, mag egter nie sonder meer afgelei word dat dr. Maxan,
omdat hy oortuigde
demokrasie

demokraat

was nie.

lik van Westminster
onomwonde

Ook in die demokratiese

verklaar:

"Die demokratiese
In sy Britse

en is die lotgevalle

en verbygaande

omstandighede,"

As voorstander

van die demokrasie

daarom

Protestante

dat ons 'n Afrikanervolk

parlementêre

word egter ook nie

gedaante ontbreek

dit aan

aan toevallige

het hy maar weer eens getoon dat hy
Met verwysing

na ons voorgeslagte

het hy rede gehad om te sê:

was en Geuse en Hugenote
kon word.
o

van die

soos ons dit hoofsaak=:

van die volk te veeloorgelewer
23 )

van die diktatorskap

dat ons voorouers

bewonderaar

geskuil, en hy het dan ook

regeringstelsel

ware produk van sy herkoms en sy land was.
se verwerping

stelsel,

geërf het, het daar swakhede

sonder meer aanvaar nie.
vastheid,

was, 'n ongekwalifiseerde

"Dis daarom

en Voortrekkers.

Dit sit in ons bloed".

Dis

24)
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- 15 Dr. Malan was demokraat;
hy nie Afrikaner-demokraat
gewees het nie;

maar hy was meer bepaald republikein.

was nie, sou hy nie Afrikaner-republikein

As
kon

ook hier was hy mens van sy geskiedenis.

Ons hoor soms die bewering dat dr. Malan nie republikein was nie,
altans nie so oortuig republikein
kant nie.
meetstok

soos sommige ander leiers aan Afrikaner=

Dit sal fn mens natuurlik

nêrens bring om onder ons leiers die

aan te lê ten einde te probeer bepaal wie meer republikeins

as

wie was nie, maar waar dit werklik op aankom, is of 'n leier die republi=
keinse ideaal gekoester

het en dit in sy optrede bepleit het.

wees dat 'h leier om suiwer praktiese
republikeinse

of enige ander ideaalonder

so aktief moet propageer
die vordering

geoordeel het dat hy die

gegewe omstandighede

Dit is eenvoudig praktiese
pr~gmatisme

of huigelary

insig, berekening

politiek;

dis nie 'n vorm van

die nodige gevoeligheid

Immers, as groot verantwoordelikheid
en versigtigheid

en sy mense onberekenbare

die leier

- om verstand.

dat dr. Malan, ter wille van die

opbou van sy party en moontlike uiteindelike

oorname van die bewind,

het dat daar tye en omstandighede

was toe die republikeinse

vurig gepropageer

Só was ditimmers

en mnr. N.C. Havenga;

vir 'n

In die politiek gaan dit nou

eenmaal nie net om spiere nie, maar ook - en veralook
Dit is daarom heeltemal denkbaar

leiers

by 'n leier nie met

gepaard gaan nie, kan ditvir

ellende bring.

moes word nie.

van die ideaal -

nie, en alle verantwoordelike

veral politieke leiers - moet noodwendig
situasie openbaar.

tydelik nie

nie, soos wanneer aktiewe propagering van 'n ideaal

van die party - en dus juis die verwesenliking

kan vertraag.
twyfelagtige

oorweginge

Dit kan wel

gevoel

ideaal nie so

ook met genl. Hertzog

en wie sal beweer dat hierdie manne nie republikeine

was niel
Oor sy republikeinse
gelaat nie.
~rovinBie

oortuiging

en opvatting het dr. Malan geen twyfel

Dit was onder sy leiding dat die Nasionale

in 1937 in sy Program van Beginsels

en Konstitusie

keinse ideaal duidelik ingeskrywe het (artt. 6 en 7);
bewoording

Party van die Kaa~=
die republi=

en vrywel dieselfde

vind ons in hierdie verband in die Program van Beginsels

Herenigde

Nasionale

opgestel

het (artt.

Party of Volksparty,

9

wat die Federale Raad in 1940

en 10).

Maar ~fgesien van sy geskrewe
in die openbaar

van die

sy standpunt gestel!

partybeginsels

het hy ook by herhaling

In 'n besluit wat die sg. Krisiskong~es

- 16
op 3 Junie 1941 in Bloemfontein
self vooraf geformuleer

geneem het en inderdaad

was, word die republikeinse

en sewe maande later (3 Januarie

verklaar;

republikeinse

mosie in die Volksraad

oorlog bevind, die Volksraad
hoogste volksbelange
Suid-Afrika

gekom:

hom weens sy deelname aan die

standpunt

25)

en die republiek

nuwe begin en 'n nuwe, gelukkiger

toekoms skep.

hy het in vername besonderhede

só verklaar

en hoe ditverkry

hierdie
voor.

uitgespel

belange

konneksie.

Il republiek

Ditmoes'

wees

- "afgeskei van die Britse
mag", en

programme van beginsels

van sy mosie in die Volksraad

met nadruk verder gevoer:

Wat ons uitmekaar

hoe die republiek

van enige ander buitelandse

punt kom ook in albei die aangehaalde

Suid~Afrikaanse

Die republiek en die

in die algemeen voor oë

hy in die genoemde Volksraadsmosie

In die bespreking

'n

se wonde." 26)

moes word.

Kroon en Ryk en vry en onafhanklik

'n

jaar het hy na

alleen kan vir Suid-Afrika

Hy het egter nie maar net 'n republiek

daar moes uitsien

van

in Pretoria tot die slotsom

alleen is die heler van Suid-Afrika

gehad nie;

sal inneem "dat ons

Later in dieselfde

op die Uniale Kongres

"Die republiek

republiek

Hy versoek dat, in die lig

alleen gedien kan word deur die omskepping

in 'n republiek."

lang uiteensetting

ruiterlik

beginselonomwonde

1942) dra hy sy bekende

voor:

van die ernstige k~isis waarin Suid-Afrika

deur dr. Malan

het hy die saak

"Maar ek vra weer, wat hou ons uitmekaar?

nie.

Wat ons uitmekaar

hou, is ons relasies

Nie

hou, is die oorsese belang.

tot die bui teland,' die Britse

'II

Hoeseer

dr. Malan die man van sy volk was, en hoe naby sy eie mense

ook aan hom gestaan het, hy was realis en het die ideaal voorgestaan
'n republiek

nie net van - en vir - Afrikaners

waarin albei taalgroepe

hulle sou tuis voel.

wat hy vir die Krisiskongres

opgestel

parig aanvaar is, word nadruklik

van

nie, maar 'n rep.bliek
In een van die r-eaoIusd e s ;

het, en wat deur die kongres een=

gesê dat die republiek,

wanneer ditkom,.

tot stand gebring sal word, "alleen met die getroue inagneming van gelyke
taal- en kul tuurregte
Hierdie
VolkB~aad

standpunt

van die twee seksies van die b Lanke bevolking" ~ 27'

het hy vervolgens

q~ie uitdruklik

In die oorlogstyd,
en die O.B. meteoriese

in die toeligting

van sy mosie in die

herhaal.
toe baie vuurwarm

Afrikaners

ongeduldig

geword

opgang gemaak het, was dit nie altyd 'n populêre

17/ •••• ·~·

- 17 standpunt

nie.

Dr. Malan moes onder andere kwaai deurloop in 'n manifes

van 'n prominente
Komitee

Wes-Transvaalse

Afrikaner,

vir Christelik-republikeinse

Malan se mosie aangemerk

dr. C.J.H. de Wet, namens die

politiek in Suid-Afrika,'waarin

is as 'n bewys van "die politieke bankrotskap

van die partypoli tiek in Suid-Afrika."
beoog met 'n mengelmoesvolk,

Ditsou'

n onding van

in plaas van 'n Christelike

met één erkende volk, die Boerevolk,

afstammelinge

en Duitse stam, en één amptelike taal, Afrikaans.
Die republiek
Malan baie beslis,

en ditwas

n republiek

Afrikaner-republiek,

van Nederlandse,

Franse

2S)

juis ook hieroor dat baie O.B.' s , wat desnoods
het.

Hy het dit duidelik gestel dat die

as - en wanneer - dit kom, langs konstitusionele

Onder sy leiding het die Krisiskongres
onderneming

I

sou nie deur geweld verkry word nie - hieroor was dr.

geweld wou gebruik, hom gekritiseer
republiek,

dr.

om fn republiek

onder gunstige omstandighede,
geskep mag word'

in 1941 verklaar:

weg moet kom.
"Die Party sal sy

tot stand te bring, getrou nakom.
wat daarvoor

Dit mag geskied

deur die afloop van die oorlog

As hierdie weg geslui t bly, sal ditmoet

langs die enige ander moontlike
dit wil sê kragtens

geskied

weg, naamlik dié wat Ierland gevolg het,

sy eie bestaansreg

as volk en langs konstitusionele

weg." 29)
In die Program van Beginsels
van die Kaapprovinsie

en Konstitusie

van die Nasionale

Party

(1937) word sy standpunt nog beter gegee waar daar

van die Party gesê word:

"Hyerken

dat 'n republiek

tot stand gebring

kan

word alleen op die breë grondslag van die volkswil.' •••• In ooreenstemming
hiermee

lê hy vas dat hierdie konstitusionele

sal word alleen ingevolge

'n spesiale

verandering

en besliste

tot stand gebring

opdrag daartoe van die

volk. "
Die Federale
hierdie bewoording
opgeneem;

Raad van die Herenigde
in 1940 nagenoeg

Nasionale

onveranderd

het

in sy program van beginsels

Slegs die laaste woord, "volk", is gewysig tot "stemgeregtigde

blanke bevolking",

en 'n sinsnede is onmiddellik

bloot as gevolg van 'n parlementêre
verkry mag word nie."

meerderheid,

daarna bygevoeg:

wat by 'n gewone verkiesing

langs konstitusionele

en dat dit net sal gebeur as die meerderheid

hulle spesifiek

"en nie

Wat die Party, en met hom dr. Malan self, hiermee bo

alle twyfel gestel het, is dat hy die republiek
verkry,

Party of Volksparty

van die blanke

WQg

wil

kiesers

ten gunste daarvan uitspreek.
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- 18 Dr. Malan het die r-e pub Li.ek -dus van -harte-begeert ,..ma.a.:t'-"dit
voorkeur

sonder 'ri Britse

'n republiek

van Afrikaners

en Engelssprekendes

konstitusionele

weg ooreenkomstig

konneksie

wees;

wees;

moes by

dit moes die tuie~~

en dit moes langs geoorloofde,

die wense van blanke kiesers verkry word •.

Ons sou hier 'n gaping laat as ons die eerste purrt,.nl •.die liBritse
konneksie",

nie nader kwalifiseer

ni e ,. Ná die Tweede Wêreldoorlog

hele begrip van 'n"Bri tse konneksie"

radikale veranderinge

het die

ondergaan.·

Waar

die gedagte van 'n hegte Britse Ryk in die jare vóór die Eerste Wêreldoorlog
(vóór 1914) baie sterk was, het dit in die jare tussen die twee groot oorloë

(1918 - 1939) in toe~emende mate verswak.- Ná die Tweede Wêreldoorlog (ná
1945) was daar van die ou ryksgedagte baie min oor, en Groot-Brittanje het
uit sy pad gegaa~ om die selfstandigheid
Statebondslande

- selfs onafhanklikheid

wat daarom vra, te erken.

dat die "Britse konneksie",
losse Statebond

_eergekom

- va~·

Dit het dan ook duidelik

wat in werklikheid

geword

toe op lidmaatskap- van 'n

het, geensi~s meer die gevare van vroeër ingehou

het nie.
Di t het Nasionale
self, goed begryp,
die Statebond

leiers in Suid-Afrika,

waaruit gevolg het dat beëindiging

vir hulle nie meer noodwendig

in Suid-Afrika

was nie.

oë vir die veranderde

omstandighede

kon onder die nuwe omstandighede

voorwaarde
re~ubliek

Hierdie

van.

hy en die manne aan ~y sy kon hulle

nie sluit nie.

Wat dr. Malaa betref, hy

doel vo~r oë gehou;

ook desnoods binne die Statebond

van die Statebond

- gee~ belemmering
impliseer

van lidmaatskap

'n sine qua non vir 'n republiek

nog steeds as sy uitgesproke

word, mits lidmaatska~

dr •.MalaJ\.

Nadat dr. Mala~ die bewind oorgeneem het, het hy

hom midde in die .uwe situasie bevind;

het die republiek

en insonderheid

maar dit
oorweeg

- en dit was die o.verbiddelike

vir die status en onafhanklikheid

van die

nie.

standpunt het hy o~omwo~de

gestel toe hy in 'n B.B.C.-uitsen=

ding Ol' 29 April 1949 oxde r andere verklaar het: "Wi thin the framework
friendly

nations with whom we desire to co-operate,

inner circle with whom we have special
wealth.

her rights
intention

with one another;

independe~t

of leaving the Commonwealth.

an

states, freely

and, so long as there is no infringement

even her right to become

our relations and association

is, however,

ties - the members of the Commonz

These sister .ations are sovereign

associated

there

of

of

a republic - South Africa has no
On that basis we desire to maintain

wi -tb. our sist-er nata.one-in the Commonwe a.lth."
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- 19 Die nuwe toestand van sake het die enigsins veranderde

standpunt

gehad, maar 'n mens moet ook onthou dat die destydse Statebond
daaruit gesien het as die huidige:
aantal - oorwegend
om die sogenaamde

tot gevolg

veel anders

daar was destyds nog nie die groot

gekleurde - lede nie~ en dit het toe nog hoofsaaklik
"original members of the club" gegaan, Groot-Brittanje,

Kanada, Suid-Afrika,

Australië

'n Ander belangrike

en Nieu-Seeland.

punt in die staatkundige

opvattinge

van dr. Malan

is sy geloof in die noodsaaklikheid

van die skeiding van die rasse in Suid-

Afrika.

in hierdie verband op verre na nog nie

In sy tyd was die begrippe

so ontwikkeld

en verfynd soos vandag nie, en daar was nog nie sprake van bv.

b~ntoetuislande
betrekkinge,

en van die volke-konsep

in ons politieke en maatskaplike

soos die Regering dit in die jongste tyd ontwikkel

maar hy het geglo dat mense van verskillende
radikale verskille
politieke

in geestelike

kleure, ten gevolge van hulle

agtergrond

en beskawingspeil,

in die

en die sosiale lewe soveel doenlik van mekaar geskei moet wees:

~it skakel wrywingspunte
vir nie-blankes
nie;

het nie,

uit en bevorder vreedsame

geleenthede vir ontwikkeling

en dit dien die behoud en vooruitgang

welsyn van Suid-Afrika
Gedurende

onmisbaar

die oorlogsjare,

aandag soseer op die oorlogspoging
en aandag vir die rassevraagstuk
kollegas toegesien

dit skep

wat hulle anders nie sal hê
van die blanke, wat vir die

is.

1939 - 1945, toe die Smuts-regering
toegespits

sy

het dat hy maar weinig tyd

gehad het, het dr. Malan en sy Nasionale

dat dit onder die aandag van die kiesers bly en dat hulle

hulle van die erns daarvan rekenskap
daar was, veralonder
naasbestaan

naasbestaan;

nie-blankes,

gee.

Dit was ook dringend

invloede

in die land fataal kon wees.

nodig want

aan die werk wat vir ordelike

Op 30 Januarie 1940 betoog dr.

Malan in die Volksraad dat "daar in die afgelope

jare hier in Suid-Afrika

meer en meer invloede gekom het wat •••••• ,n oplossing van hierdie vraagstuk
nie alleen bemoeilik
liberaliste
opsigte.

nie, maar dit ook teenstaan

in mindere mate predik in Suid-Afrika

•••••

Kommuniste

gelykstelling

in alle

Hulle druis lynreg in teen die gevoel en die tradisionele

vatting en die tradisionele

politiek van die blanke bevolking

en die

op~

van Suid-

Afrika. "
Hierdie

toestand van sake het hy in nog meer besonderhede

uiteengesit,
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en daarop 'n duidelik bewoorde mosie in die Volksraad voorgestel,

te wete

dat "die Raad dit as dringend noodsaaklik beskou dat 'n beleid van segre=
gasie van blankes en nie-blankes

op residensiële,

industriële

kundige gebied sonder versuim deurgevoer sal word •
dat bloedvermenging
doen om wetgewing

ft

••

en staat=

Hy het ook gevra

"

stopgesit sa~ word, en dat die Regering stappe sal
in te dien sodat hierdie doelstellinge

op doeltreffende

wyse bereik sal kan word. 31)
By later geleenthede het hy sy standpunt meermale herhaal.
wys hy bv. in 'n toespraak op Porterville op die liberalistiese
"Maak die nie-blanke

los van sy gemeenskap,

Maak van hom 'n Europeaan

•••••

stel hy dan die tradisionele
segregasie

In 1944
opvatting:

sy taal, sedes en gewoontes.

I-'lis
die kleurgrens uit,"

Afrikaneropvatting:

en daarteenoor

"Die ander is dié van

••••• waardeur die naturel en die blanke apart gehou word,

elkeen op sy eie terrein." 32)
"Die kleurvraagstuk

Enige maande later sê hy weer in Pretoria:

is groter as enigiets waarmee ons volk te doen het.

Die gelykstellingsbeleid

van die Britse Ryk staan teenoor die Suid-Afrikaanse

beleid." 33)
In dr. Malan se beskouing het daar fundamenteel
Dat die voortbestaan
nie-blanke

drie oorweginge gelê:

van die blanke beveilig moet word;

van 'n gelukkige lewensfeer en lewensbestaan

dat tegelyk die
verseker moet word;

en dat, wat bo alles uittroon, die welsyn van Suid-Afrika op lang termyn
bevorder moet word.
Ook hier was hy egter realis genoeg om te weet dat die eerste punt
onverbloem

eerste gestel moet word.

hy daarom ook op 4 Junie 1948voor
Uniegebou

Toe hy die bewind aanvaar het, kon

'n groot skare in die amfiteater

in Pretoria met openhartigheid

die vernaamste

van die

en tevredenheid verwys na een van

mikpunte van sy politieke strewe, nl. "dat Suid-Afrika vir

die blanke ras en vir sy toekoms beveili g moet word."

En hy het bygevoeg:

"Niemand wat die strominge van die afgelope tyd gesien het, het nie gebid
om 'n uitweg nie, aangesien Suid-Afrika

vinnig op pad na die afgrond was.

Die feit dat ek en my ministers vanaand hier staan, is afdoende bewys dat
die oplossing wat ons aan die hand gedoen het om die toekoms van die blanke
beskawing

te beveilig, u goedkeuring wegdra." 34)

In d.r, Malan se regering

het die uitvoering van die beleid in verband met nie-blankes die regstreekse
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21 taak van sy ministers

geword wat met hierdie

hy het steeds bly glo in die denkbeelde
het, en hy het as Eerste Minister

sake te doen gehad het, maar

wat hy met soveeloortuiging

gestel

in die laaste instansie die verantwoorde=

likheid gedra.
'n Ander belangrike
Malan se opvatting

punt moet nog aangeroer

ten aansien van die republiek

sterk geglo het in die volle, onbelemmerde
Afrika.

Hiervan

31 Augustus
hanklikheid

In verband met dr.

het ons gesien dat hy baie

staatkundige

het hy reeds in 1918 oortuigende

van hierdie

Wêreldoorlog,

word.

vryheid van Suid-

bëwys gelewer toe hy op

jaar, dit wil sê kort vóór die einde van die Eerste

in 'n uitvoerige

rede op Malmesbury

'n pleidooi

vir onaf=

gelewer het. 35)

Die onderhawige
van die drie Britse

beskouing

het hom te staan gebring voor die kwessie

Protektorate

in Suider Afrika, te wete Swasiland

twee ander toe bekend as Betsjoeanaland
Betsjoeanaland

grotendeels

volkome deur Uniegebied

en Basoetoeland,

aan die destydse

ingesluit

waarvan

Swasiland

is.

en die posisie van die Unie so kwesbaar

politieke
Botha,

ook al, het vir Suid-Afrik~anse

leiers reeds lank tevore al gehinder,

genl. Smuts en genl. Hertzog

dit 'n baie ernstige

en agtereenvolgens

reeds hieraan

politieke

geleë was

gemaak het, onder die beheer was van

of watter vreemde moondheid

Malan, wat hom by verskeie

en

Unie gegrens het en Basoetoeland

Dat gebiede, wat uit die oogpunt van die Unie so strategies

Groot-Brittanje,

en die

geleenthede

aandag gewy.

het genl.

Vir dr.

hieroor uitgelaat

het, was

saak sodat In mens kan verstaan dat hy hom, veral nadat

hy in 1948 die bewind aanvaar het, in hoë mate deur hierdie kwessie gekon=
fronteer

gevind het.

wet van die Britse
151 voorsiening

In die grondwet van die Unie, wat in werklikheid

Parlement was (South Africa Act, 1909), is daar in seksie

gemaak vir die moontlike

die Unie, terwyl in 'n daaropvolgende
uiteengesit

word hoe die bestuur

plaasgevind

het.

Gesien teen die agtergrond

oordrag van die Protektorate

skedule van vyf-en-twintig

van die gebieresal

moet word nie.

van die saak het egter tot versigtigheid

paar keer teen oorhaastige

aan

artikels

geskied wanneer oordrag

van dit alles, het dr. Malan geoordeel dat

die nodige stappe nie lank uitgestel
neteligheid

'n

optrede

gewaarsku,

Die belangrikheid
gemaan,en

en

hy het ook 'n

maar hy was ten slotte aan
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groot druk van getroue, invloedryke manne uit eie kring blootgestel,

veral

nadat die kwessie op kongresse van die Party en ook in die Parlement vry
prominent ter sprake gekom het.

Teen die einde van 1953 het hy besluit dat

'n ernstige poging aangewend moes word om die saak tot finaliteit te bring."
Op 23 Desember rig hy 'n uïtvoerige
Hoë Kommissaris

van Suid-Afrika

skrywe aan dr."A.L. Geyer, destyds

in Londen;

dr. Malan het van sy vakansie-

tuiste in die Strand geskryf, "waar ons op vakansie is"." Die brief is in
duidelike,

sterk taal gestel, en 'n mens kan nie help om 'n bietjie wrewel

tussen die lyne te lees nie.
"Na 43 jaar" - so skryf hy - "is die Bri tse Regering

(die teenswoordige

altans) nog geen enkel stap verder gevorder om die oordrag te bewerkstellig
nie, en waar selfregering vir die gebiede klaarblyklik buite die kwessie is,
kan hulle ook met geen alternatiewe

plan voor die dag kom nie. il

Die onge=

duld in die Unie groei aan en dis duidelik "dat verdere gesloer In oorsaak
word van In vertroebeling

van die goeie betrekkinge

tussen ons en Engeland

••

•••• Dit lyk na 'n indirekte mosie van wantroue in ons en inmenging in ons
huishoudelike

sake."

Hy beklemtoon

sekere gevare wat die situasie vir die

toekoms van die Unie skep en wys dan op voorbereidende

werk wat reeds deur

genls. Botha, Smuts en Hertzog gedoen is.
Vervolgens

stel hy sy tentatiewe plan:

,,(a) Ons stap af van die gebruiklike

informele onderhandelings

Eerste Ministers met die Statebondsminister.

van

Dit het geblyk

nutteloos te wees.
(b)

Ons moet nou die weg volg wat neergelê is in die Suid-Afrika-wet,
t.w.

In petisie deur beide huise van die Parlement aan die

Geheime Raad." Dit sal natuurlik met baie groter krag reperkussies
kan maak.
(c)

Ons verklaar ons bereidheid

om onderhandelings

te voer vanaf die

stadium wat dit bereik het tussen die Britse Regering

en gen.

Hertzog, en afgebreek het alleen as gevolg van die uitbreek van
die laaste vlêreldoorlog.

M.a.w. ons wil nie weer de novo begin

nie.
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Ons stel nou voo~ om die onderhandelings
sove~ as dit Engeland

te voe~, ten minste

betref, op 'n non-partybasis,

dat ons bereid sal wees om te onderhandel
vaardiging

verteenwoordigende

Opposisie
(e)

d.w.s.

met 'n Britse af=

beide die Regering

en die

•••••

Aan ons eie kant kan ons die moontlikheid
onderhandelings

ook die Opposisie

oorweeg om by die

(in sover as hul of 'n deel

van hul dit in beginsel met ons eens is) met ons te assosieer.
Dit sou die hele protektoraat-vraagstuk
van die party-politiek

uitlig uit die arena

en die magtige en vyandige

'Britse

publieke opinie' ontsenu.
(f)

Verder stelons

voor dat die voorgenome

word, óf in Kaapstad
begin van September

óf in Pretoria,

gestaan van 'n vertrek op

kon oorweeg.

en plan betyds

"Verdere besprekings

kan ons dan

Ek hoop dat ons dan tot finaliteit sal kan kom." 36)

voer as jy hier is.

Terug in Suid-Afrika

het dr. Geyer dr. Malan sy kommentaar

Dit was vervat in 'n eweneens uitvoerige
van daardie briljante
sekere punte stem

en wel nie later as die

maar dr. Malan het hom sy oorwegings

gestuur sodat hy ditrustig

gehou sal

1954 nie."

Dr. Geyer het in Londen op die vooraand
besoek aan Suid-Afrika,

konferensie

eksponentvan

dokument,

wat sprekend

gegee.
tipies is

saaklike denke wat A.L. Geyer was.

hy met dr. Malan saam, maar op ander verskil

Op

hy en vind

hy dit nodig om te waarsku ofskoon hy nêrens dogmaties of onbeleef is nie.
Di t is van belang om veralop

die laasgenoemd.e punte te let"

'n Mens maak 'n fout, so reageer hy, om losweg te praat van die drie
gebiede asof hulle "binnekant die Unie" lê, - dit is immers net van één
waar, nl. Swasiland.
in Groot-Brittanje
vir ons nie.
uitroep.

'n Mens moet ook die gesindheid van die regerende party

in aanmerking

neem:

"Die Tories het geen danige liefde

Hulle vrees dat ons binne afsienbare

Hulle is nie oortuig dat so 'n republiek

sou bly nie.

Hulle merk dat Suid-Afrika

tyd 'n republiek

lid van die statebond

al hoe minder Bri ts word."

Dan bekyk hy die saak vanuit die Engelse oogpunt.
Koninkryk

is daar vir die Suid-Afrikaanse

sal

kleurbeleid

In die Verenigde

geen ondersteuning

24 "om van te praat nie"; daar sal in die House of Commons geen tien stemme
ten gunste van oordrag gevind word nie, en aangesien die land politiek so
gelykop verdeeld is, sal die Regering,

as hy 'n voorstel tot oordrag wil

deurvoer, tot 'n val gebring word.

"Met ander woorde, vir enige Britse

regering om onder huidige omsta~dighede

die drie gebiede aan ons te probeer

oordra, sou eenvoudi g selfmoord beteken."
Maar afgesien van die binnelandse
ook met die oog op die internasionale

posisie, kan die Britse regering
toestand dit nie bekostig om die

Protektorate aan Suid-Afrika oor te dra nie.

Dr. Geyer sê:

"Hier weer

moet ons die nare feit onder die oe sien dat ons, wat ons kleurbeleid
betref, absoluut geïsoleer in die wêreld staan.

Indien ons werklike

vordering met positiewe apartheid maak, kan dit later anders word, maar so
is die posisie vandag, en waar dit die posisie is, sou die uitwerking van
oordrag vir Brittanje

ongunstig wees onder feitlik al die Westerse lande

en miskien noodlottig in die nie-blanke
baie groot waarskynlikheid

Lande s "

En dan is daar nog "die

dat daar van die kant van die naturelle in een

of meer van die drie gebiede sodanige verset teen oordrag sou wees dat dit
op onluste en drastiese optrede van ons kant sou ui tloop. "

Hy vra:

"Kan

selfs ons so iets op hierdie tydstip bekostig?"
Nadat hy nog ander aspekte van die saak beredeneer het, wat eweseer
daarop gedui het dat dit onwys sou wees om op oordrag aan te dring, kom hy
tot die slotsom:

"Hoe ergerlik ditdus

ook al is, my eie gevolgtrekking

is

dat die Verenigde Koninkryk vandag sou weier, indien gevra, om die gebiede
oor te dra, en dat ons nie in die vermoë is om hom daartoe te forseer nie. "37)
Dr. Malan was begryplikerwyse

erg teleurgesteld

dr. Geyer, maar laasgenoemde het die Engelsman,
toedrag in die Verenigde Koninkryk,
sy oordeel kon nie bevraagteken

in die reaksie van

en veral die politieke

grondig leer ken en die suiwerheid van

word nie.

Dr. Malan

en saam met hom

diegene wat soveel pressie op hom uitgeoefen het - het ten slotte, hoe
ongraag ook al, dr. Geyer se bevinding aanvaar, en die Protektoratekwessie
het gaandeweg op die agtergrond geraak.

Toe dr. Malan sowat 'n jaar na sy

samespreking met dr. Geyer, sy eerste ministerskap

neerlê en uit die politiek

tree, was die moeilike kwessie vrywel vergete.
Dr. Malan se opvatting dat die Protektorate wat onder 'n vreemde
mOJndhein gestaan het, 'n gevaar vir die vryheid en onafhanklike

status van
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inhou, was seer seker nie ongegrond

hy in gedagte
die Britse

gehad het, het nie genoegsaam

politiek

Dat hy bereid
aanvaar,

en met strominge

wat

rekening gehou met die aard van

in die internasionale

was om dr. Geyer se gesaghebbende

getuig van 'n soepelheid,van

kenmerkend

nie, maar die oplossing

politiek nie.

mening te billik te

gees wat van die ware groot mens

is, maar vreemd is aan die klein gees.

Oor die staatkundige
uitvoeriger

opvattinge

van dr. Malan sou natuurlik veel

geskryf kon word as wat hier gebeur het, en tal van verdere

punte sou ook ter sprake gebring kon word, maar ons meen dat fundamentele
hegpunte

in sy denke, waarvan aan die begin melding gemaak is, na vore

gebring is:
oorheersend

Hy is afkomstig uit eg Afrikaanse
iSi

hy het 'n goeie, geesteswetenskaplike

sowel in Suid-Afrika
in sy kulturele

ns in Nederland;

en nasionale

lewe ondervind;

'n rigsnoer van sy lewe geword;

het hy 'n ruime, staatkundige
het

'n besliste

voorwaarde

slegs van gelykgesindes;

republiek

baarheid

hoeseer hy vir volkseenheid

vir staatkundige

noodsaaklik

demokraat;

geag;

hy

bestem was

terwyl hy demokraat was, was hy

hy het in vername besonderhede

van blank en nie-blank;

wat die Protektorate

gevoel het,

eenheid gestel, te wete eenheid

uitgespel

verkry moet word, en hoe dit daar moet uitsien;

die aparte ontwikkeling

in

strewe na die eenheid van sy volk,

soos hy deur afkoms en voorgeskiedenis

republikein;

gehad,

liefde vir en vertroue

eenheid vir Suid-Afrika

om te wees, was hy deur-en-deur
meer bepaald

opleiding

hy het reeds vroeg intense aksente

sy volk, en d i errtengevo Lge 'n onblusbare
het

stam, waarin Hugenote-bloed

hoe die

hy het geglo in

hy was bewus van die kwes=

vir die Unie meebring

en hy wou 'n einde hier=

aan maak.
Só staan die man, D.F. Malan voor ons.
staatkundige

denke groot nuwe konsepte

lande of 'n volke-begrip

in onderlinge

'n Mens sal nie beweer dat sy

behels het nie, nie bv. Bantoetuis=
betrekkinge

nie, maar hy het in sy tyd

verteenwoordi~

wat in die gees van die rasegte nasionale

Suid-Afrikaner

- omgegaan het, en hy het daar uitdrukking

het 'n ingebore
'n afgevaardigde

aanvoeling

op die afskeidskongres

Met die denkbeelde
kwellinge

vir die belange

van Suid-Afrika

in Oktober

1954

aan gegee.

r,Hy

gehad" - Só het

op George gesê.

wat hier gestel is, het dr. Malan, ondanks die

wat 'n skrale vyf-man-meerderheid

bring het, die grondslag

Afrikaner - selfs

in die Volksraad

van 'n nuwe era in Suid-Afrika

gelê:

vir hom meege:
sy werk was
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en op elkeen van sy denkbeelde is daar voortgebou.

soos ons hom vandag ken, is in hoë mate die verdere uitvloeisel

van denkbeelde

en werk van D.F. MalanD

Natuurlik het hy die aktiewe same=

werking van baie om hom gehad, en 'n mens gee graag volle erkenning
bydrae wat hulle gelewer het, maar dr. Malan, as Eerste Minister,
hart van die Regering;

aan die

was die

dis hy wat per slot van rekening die verantwoordelik=

heid moes dra.
Die Geskiedenis vra of 'n leier in die onafgebroke verloop van dinge
'n plek gehad het, nie in absolute sin nie maar in relatiewe sin, te wete
binne die raam van sy eie tyd;

en as dit só is, sal sy naam in die bladsye

van die tyd geskrywe staan, al het die bladsye ook al geel en bros geword.

VOErNOTE

1)

In hierdie bydrae handel dit primêr om dr. Malan se staatkundige
opvattinge

as sodanig, en nie soseer om die implikasies of implemen=

tering daarvan niei
2)

dáárvoor sou veel meer ruimte nodig wees.

Wat betref hierdie en ander besonderhede

van dr. Malan se herkoms,

word verwys na die skrywer (H.B.To) se stuk Dr. Malan se Familie,
Die Huisgenoot,

3)

Ibid.

25 Mei 1951n

Vgl. ook Booyens, Die Lewe van Dr. Malan (Die Eerste Veertig

Jaar), pp~ 21 - 35&

4)

Aangehaal

deur Booyens, p. 43.

5)

Ibid., p. 65.

6)

Ibid., p.

7)

Baie van hierdie briewe is te vinde in die D.F. Malan-Versameling

94.

die Universiteit

van Stellenboscho

by

Vgl. ook Booyens, Die Lewe van

Dr. Malan (Die Eerste Veertig Jaar), pp. 302 - 306.

8)

Gepubliseer

in Pienaar (bygestaan deur Scholtz), Glo in u Volk,

pp. 250 - 252.
hoofartikel

9)

Soos die uitgewers opmerk, was die oorspronklike

nog in Nederlands.

Ibid., p. 129.

10)

Ibid.,

Il)

Ibid., p. 198.

12)

Ibid., p. 243.

In hierdie werk is ál die genoemde redes gepubliseer.

Die volledige

se eie handskrif,

teks van hierdie radiorede, in dr. Malan

is te vinde in die D.F. Malan-Versameling,

Universi=

teit van Stellenbosch.

13)

Kyk Pienaar (bygestaan deur Scholtz), Glo in u Volk, pp. 14 - 17.
betrokke preek is op 13 Junie 1915 gelewer;

Die

dit was ook nog in

Nederlands.

14) Brief in die D-F. MA.lan-1!:,rsA.ffieli..,~,
Universiteit van Stellenbosoh.
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- 2 15)

Kyk Pienaar
die

(bygestaan deur Scholtz). Glo in u Volk, p. 242.

"sogenaamde

die teenstelling
16)

rassevraagstuk"

Met

het d.r, Malan hier in gedagte gehad

tussen die twee groot blanke taalgroepe.

Afrikaner-Volkseenheid

en My Ervarings

op die Pad Daarheen,

pp. 11 - 12.
17)

Kyk Dr. Malan se Famili~,

18)

Afrikaner-Volkseenheid

19)

Ibid., p. 193.

20)

Kyk bv. Kotzé, Die Os sewa-Br-andwag
en Botsing,

Die Huisgenoot,

ens., p. 153.

p. 12; en die brosjure

Vanwaar en Waarheen - Voorwoord
21)

en 22)

25 Mei 1951.

Kyk ook p. 154.

Sy Ontstaan, Ontwikkeling

:

getiteld Die Ossewa-Brandwag:

deur dr. Van Rensburg.

Kyk Pienaar (bygestaan deur Scholt~),

Glo in u Volk,

pp. 42 en 48.
23)

Afrikaner-Volkseenheid

ensc, p~ 216.

24)

Pienaar (bygestaan deur Scholtz),

25)

Afrikaner-Volkseenheid

Glo in u Volk, p. 42.

ens., pp. 212 - 213;

en Debatte van die

Volksraad.
26)

Pienaar (bygestaan deur Scholtz),

27)

Afrikaner-Volkseenheid

28)

Ibid., pp. 191 - 192.

29)

Ibid., p. 215.

30)

Teks van die uitsending

Glo in u Volk, p. 47.

ens., p. 213.

in dir: D- li' - . M", 1 Rn-uo-V>!'li'\rneling,
Uni versi tei t

van Stellenbosch.
31)

Kyk Debatte van die Volksraad.

Vgl. in hierdie verband veralook

Scholtz, G.D., Tot 1948 (d.i. Hoofstuk
publikasie:

2 - ppo 48-50 - van die

1948 - 1968 •••• en nou, Die Toekoms. - Saamgestelop

versoek van die Sentrale Inligtingskomitee

van die Nasionale

deur dr. C.P. Mulder, L.V., en mnr. W.A ..Cruywagen,

Party,

L.V.)
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....34)'

en

33)

Kyk Scholtz, GeDo, soos in vorige voetnoot,

Pi enaa r- .(b,ygesta£:..n.
deur Scholtz),

49•

Glo in u Volk, pp. 239 - 240·.

35)

Ibid., pp. '19 - 36"

36)

Hierdie

uitvoerige

waaruit

in hierdie verband inligting

sameling

p.

brief van dr ..Malan, asook 'n paar ander dokumente
geput is, is te vinde in die ver=

van die stukke van wyle dr. A.L. Geyer, wat 'n paar maande

gelede deur sy dogter, mev .. (ds.) M.M. Muller, op aanrade van die
skrywer

(H.B.T.), aan die Kaapse Argief geskenk is.

is in die huidige
oopgestel

37)

Ibid.

nie.

stadium nog nie vir raadpleging

Die versameling

deur die publiek
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DR. D.F. MALk~

Many still alive today knew Dr. D.F. Malan personally and
it is therefore somewhat difficult to duscuss his views objectively,
but several main points 1n his political thinking can nevertheless be
clearly established.
taken into account:

His cultural and educational background must be
He came from typ icaI Afrikaans stock, in wh ich

French Huguenot influence was strongly predominant, and he had a sound
liberal education both in South Africa and the Netherlands.

Early in

life he experienced a pronounced accentuation in cultural and national·
values, which gave rise to an intense love for and faith in his own
people and culminated illwhat became a leitmotiv of his life, viz. to
promote the spiritual unification of his people.
However, real national unity to him embraced Afrikaans speaking
people as well as English speaking people, but then he laid down his
sine qua non for unity, viz. only for those who stood for the same
principles regarding basic issues of South African life.

True to his

own background and national history, he was a democrat par excellence,
and as such primarily a republican who knew what kind of a republic ~e
wanted and spelled out the main details of the procedLre to ob~ain a
republic.
Furth~rmore hp was a staunch believer in the separate development of white and non-white;

and finally he saw in tr.eBritish Protecto-

rate~ an infringement of the independent sta~us of the Union of South
Africa and devised a plan to have these terr~tories transferred to the
Union which, however, proved abortive.
The victory of Dr. Malan at the polls in 19~a, and the acceptance
of his political thinking, heral~ed a new era in So~th Africa.
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