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'n Mens hoor dikwels die
naam van Jannie Marais,
en wel op baie plekke en in
verskillende verband.
Dit was hy wat met sy finan-
siële nalatenskap die Univer-
siteit van Stellenbosch tot stand
gebring het; wat verski llende
liggame op Stellenbosch - die
N. G. Gemeente, die Kweekskool,
die Munisipaliteit, die Hospitaal -
met groot bemakings gesteun het;
en wat ook buite Stellenbosch ver-
skeie goeie sake ruimskoots gehelp
het.
Ook wat kultuur en politiek betref. het
hy nie agterweë gebly nie. Kyk maar
eers weer na Stellenbosch. Nadat hy in
sy testament vir die genoemde bemakings
voorsiening gemaak het, het hy bepaal
dat die opbrengs van die restant van die
boedel, ooreenkomstig die absolute dis-
kresie van 'n Raad van Kuratore, ter
bevordering van die nasionale belange
van dieAfrikaner aangewend moet word.
Hierin lê die verklaring vir die goeie
verhouding wat daar deur al die jare
heen tussen die Nasionale Party en die
Kuratore van die betrokke deel van die
boedel op Stellenbosch bestaan. Die
Kuratore gee nou al baie jare lank elke
jaar 'n redelike ruim skenking aan die
Distriksraad van Stellenbosch; in jare
van verkiesings - algemene en provin-
siale - maak hulle gewoonlik besondere
bydraes; hulle het 'n fonds vir 'n nasio-

Deur Prof. H. B. Thorn

van die Hoofraad van die
Party in Kaapland. Dat
die naam van die weldoener,
Jannie Marais, wat sy gelde-
like nalatenskap op so 'n uit-
nemende wyse vir die nage-
slagte diensbaar gestel het, wel-
bekend sal wees, hoef 'n mens
nie te verwonder nie. Maar vir
baie van ons is hy- en dit moet ons
met leedwese erken - vandag ook
maar net 'n naam. Ons gebruik sy
nalatenskap en ons gebruik dit goed-
inderdaad soos hy dit self sou verkies
het - maar het ons ons ook al na die
man afgevra, na die mens, die mens wat
daar in die man geleef het? Hy is gebore
in Stellen bosch, 8 September 1851, teen-
aan die dorp op die plaas Coetzenburg
aan die oewers van die Eersterivier;
Johannes Henoch is hy gedoop, met die
voorname van 'n oom, Johannes Henoch
Neethling. Sy prille jeugjare bring hy
deur in die woning van sy ouers, waar-
dige, hardwerkende, godsdienstige Bo-
landse boeremense; en in die boorde en
wingerde van sy vader Iangs die brui-
sende, bosryke waters van sy geliefde
Eersterivier.
Hoër opvoeding, in die gewone sin van
die woord, het hy nooit geniet nie; die
opvoeding wat hy wel gehad het, was
dié wat van sy ouerlike huis en die Kerk
uitgegaan het, en dié wat hy ontvang
het in daardie bekende ou skool, die
Stellenbosse Gimnasium.

Voorsitter, Het Jan Marais Fonds
en Het Jan Marais Nationale Fonds

nale saal byeengebring; en hulle het -
ter aanmoediging - betreklik onlangs
nog 'n treffende Jannie Marais-wissel-
trofee vir die Distriksraad bekostig.
Maar nie net op Stellenbosch nie; ook
op ruimer terrein het die Kuratore die
nasionale saak gedien. Hiervan getuig
die gemelde spesiale bydraes met die
oog op verkiesings; en veralook die
feit dat die Kuratore nou al baie lank
elke jaar 'n donasie maak tot die fondse
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Die rustige atmosfeer van Coetzenburg
het weldra vir die wakkere, skrandere
jong seun - hoe intens hy sy geboorte-
grond ook al liefgehad het - nie meer
ruimte genoeg gebied nie. Vandaar dat
hy, jong Afrikaner van negentien jaar,
in Augustus 1870 saam met sy drie
broers Pieter, Abraham en Christiaan,
na die Vaalrivier-Delwerye vertrek om
daar, in felle konkurrensie met o.a. baie
uitlanders, tot die diamantontginning
toe te tree.
Dit was moeilike dae hier aan Vaal-
rivier, maar dank sy die praktiese ver-
nuf van die jongste broer, die werkkrag
en deursettingsvermoë van al vier die
broers saam, en bowenal hulle lojaliteit
aan mekaar, is hulle tot 'n hegte eenheid
saamgesmee wat die oog onwrikbaar op
sukses gevestig gehou het.
Na harde werk - en kostelike ondervin-
ding - is hulle na New Rush (Kimberley),
waar hulle grond koop en spoedig goed
gevestig raak. Toe verskeie myne in
1880 amalgameer en die Kimberleyse
Sentrale Mynmaatskappyaldus ont-
staan, het die broers waardevolle aan-
dele in die nuwe maatskappy verkry.
Agt jaar later volg die groot en finale
amalgamasie van "Kimberley Sentraal"
met die De Beers Maatskappy, waaruit
weer die De Beers Consolidated Mines
voortvloei. Ten gevolge van aansienlike
belange in hierdie sake-reus het die
Marais-broers, insonderheid die jongste,
baie vermoënde manne geword.
Ondertussen het Jannie Marais daar-
voor gesorg dat sy welslae op mate-
riële gebied, hoe skitterend dit ook al
was, hom nie blind gemaak het vir die
diepere, geestelike waardes van die lewe
nie. Die sake van die groot wêreld daar-
buite, die belange van sy volk en die
liefde vir sy geboortegrond aan die
Eersterivier, het sy gedagtes alhoemeer
gaande gemaak.
In 1891 het hy gevoel dat die taak waar-
voor hy na die diamantvelde gegaan het,
voltooi was. Die volgende jaar keer hy
terug na Stellenbosch; van sy moeder
koop hy die ou plaas Coetzenburg, en
daar gaan hy hom nou metterwoon ves-
tig. Dit was in die tyd toe hy hier op
Coetzenburg gewoon het, t.w. in 1905,
dat hy in die huwelik tree met Elizabeth
Johanna Hendrika de Villiers, 'n dogter
van die welbekende mnr. Abraham
Barend de Villiers van die Paarl, en dat
aldus 'n gelukkige egverbintenis begin
waarin - ofskoon kinderloos - eggenote
en eggenoot vir mekaar getroue onder-
steuners was en albei groot geluk ge-
vind het.
Jannie Marais het hom op Stellenbosch
met hart en siel in die sake van sy ge-
meenskap ingeleef. Hy het 'n leidende
rol in verskeie sake-ondernemings ge-
speel: die Lion Distillery by Vlotten-
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burg, die Ma1mesbury-Voogdy- en As-
suransiemaatskappy, die Stellenbossche
Distriksbank en die Riebeeck Mine-
raalwatermaatskappy. Van plaaslike be-
stuursliggame het hy 'n aktiewe en ge-
waardeerde lid geword: die Afdelings-
raad, die Hospitaalraad en die Raad
van die Victoria-Kollege, voorloper van
die Universiteit van Stellenbosch.
En op politieke gebied, veral as onder-
steuner van die Afrikanerbond, was hy
weldra die erkende leier in sy omgewing:
sewe jaar nadat hy op Coetzenburg gaan
woon het (1899), word hy, as lid van die
Bond, gekies as verteenwoordiger van
die distrik Stellenbosch in die Wetge-
wende Vergadering van die ou Kaapse
Parlement; hy bly in hierdie hoedanig-
heid tot Uniewording in 1910; en daar-
na was hy weer lid vir Stellenbosch in
die Volksraad van die Unieparlement
tot sy dood toe.
Ondanks alles wat hy gedoen en gepres-
teer het, het Jannie Marais steeds een-
voudige, natuurlike, nederige Afrikaner-
mens gebly. Of 'n man ryk was of arm,
of wit of gekleurd - dit het vir hom geen
verskil gemaak nie; teenoor almal was
hy opreg, vriendelik en hartlik. Hy het
sy mense liefgehad, en hulle het hom
hoog geag en wederkerig liefgehad. Dit
is seker nie vreemd nie dat hy in sy later
lewe in die omgang die erenaam "Oom
Jannie" gekry het; en dat hy dit met
waardering aanvaar het.
Vra 'n mens jou af wat in die lewe en
strewe van hierdie man voorop gestaan
het, dan moet die antwoord ondubbel-
sinnig wees: twee dinge, die kulturele en
politieke belange van Afrikaansspre-
kendes - dit is wat hy bowealles wou
dien en blywend wou bevorder.
Niks wys dit beter as sy testament nie.
Op 30 Mei 1915 is hy oorlede. Sy tes-
tament moes nou ten uitvoer gebring
word.
Ons het reeds na bemakings aan sekere
instansies verwys. Daar was ook bema-
kings aan persone: vanselfsprekend
veral aan die weduwee, en dan ook aan
sekere familielede. Maar met die oog op
die nageslag is die vernaamste punt in
die testament die stigting van twee per-
manente kuratore-liggame, dié van - om
die terme van die testament te gebruik
- Het Jan Marais Fonds en van Het Jan
Marais Nationale Fonds.
Die eerste is die beheerliggaam van die
bemaking ten behoewe van die Univer-
siteit van Stellenbosch: die hoofsom het
£100000 bedra - d.w.s. R200000 -
maar as 'n mens die daling in die koop-
krag van geld sedert 1915 in aanmerking
neem, sou dit in ons huidige geld waar-
skynlik gelykstaan aan ongeveer
R2 500 000.
Die tweede beheerliggaam is dié van
Het Jan Marais Nationale Fonds, wat

oor die restant van die boedel beheer
gekry het, en die opbrengs gebruik vir
nasionale doeleindes. Die omvang van
hierdie Fonds staan vandag, dank sy 'n
verstandige belegging van die beskik-
bare gelde, ongeveer gelyk aan dié van
Het Jan Marais Fonds, ofskoon dit aan-
vanklik kleiner was.
Die Kuratore van Het Jan Marais
Nationale Fonds het al - laat ons dit
maar ruiterlik sê - uit sekere oorde heel-
wat kritiek gekryomdat hulle hulle
fondse so betreklik vrygewig ten be-
hoewe van die Nasionale Party bestee.
Maar die Kuratore trek hulle hierdie
kritiek nie aan nie: hulle handel immers
maar net in ooreenstemming met die
gesindheid en wense van die testateur,
soos ons uit die kort skets van sy lewens-
loop al sal verstaan.
Die begeertes van die testateur in hier-
die verband tree egter nog duideliker
aan die lig as ons let op die aandeel wat
hy aan die stigting van Die Burger ge-
had het. Onder die vier of vyf manne
wat op Stellenbosch die leiding aange-
gee het, was hy die vernaamste figuur;
en toe daar moeilikheid kom met die
-betaling van masjinerie vir die pers, was
dit hy wat vir die groot bedrag borg-
gestaan het. Sodoende het hy 'n deur-
slaggewende bydrae gelewer om Die
Burger, ten spyte van ernstige struikel-
blokke, tog wel gou werklikheid te
maak. - Dog ook hierdie bydrae het hy
nie vir homself nie maar vir ander ge-
lewer: dit was hom nie beskore om nog
Die Burger te sien nie, want voordat dit
verskyn het, is hy oorlede.
Jannie Marais verteenwoordig vir ons,
histories gesien, die kanaal of die werk-
tuig waardeur die denke, vanselfspre-
kend van homself, maar ook van baie
ander regskape Afrikaners werkstellig
gemaak is. Hy was begaaf met 'n skerpe
verstand en onuitputlike geeskrag, en
hy was geseën met 'n omvangryke ma-
teriële vermoë, groot dinge wat hy nie
vir homself gehou het nie maar gewillig
en ruimskoots - met die hand op die
pols van sy volk - in die diens van sy
tydgenote en die nageslagte gestel het.
- Wat 'n treffende voorbeeld vir ons, en
inderdaad vir die hele Suid-Afrika!
Voor die groot skare by die begrafnis-
diens - van wie honderde per spesiale
trein uit Kaapstad gekom het - het
prof. J. 1. Marais in die plegtige stilte
onder die eerbiedwaardige Gotiese boë
van die ou Moederkerk op Stellenbosch
gesê: Stellenbosch zou haar rechter-
hand moeten vergeten als het vergeten
zou wat Jan Marais voor haar was.
In hierdie woorde van prof. Marais kan
ons vandag goedskiks Stellenbosch ver-
vang met Suid-Afrika; en ons kan dit-
in die besef van 'n groot ereskuld - met
diepe dankbaarheid doen.


